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Interview

Wat maakt jouw functie zo leuk?
De functie is enorm afwisselend; campagnes ke-
ren jaarlijks terug maar hebben steeds een ander 
thema, projecten voor scholen worden steeds 
aangepast en aangevuld met actuele boeken. Ook 
werk ik veel samen; met scholen, voorscholen en 
culturele instellingen in heel Eemland.

Waarom zouden leerkrachten de Bibliotheekpro-
ducten moeten bestellen?
Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die 
met plezier lezen het op alle vlakken beter doen 
op school: ze presteren beter op het gebied van 
spelling, woordenschat, technisch en begrijpend 
lezen, en daardoor ook bij alle zaakvakken en 
zelfs rekenen. Maar plezier in lezen valt of staat 
met het boekenaanbod, en de manier waarop dat 
wordt aangereikt. Met onze leskisten proberen 
we het leesplezier van kinderen te vergroten en 
leerkrachten tijd te besparen.

Wat zijn de sterke punten van het vernieuwde 
scholenaanbod?
De projecten zitten boordevol actuele boeken die 
goed bij de leeftijd en het niveau van de kinderen 
passen, en we maken gebruik van de nieuwste 
inzichten en werkvormen op het gebied van lees-
bevordering. De uitleentermijn van de projecten 
is bijna verdubbeld: Door de kisten minder vaak te 
laten rouleren kunnen wij ze nog beter op maat 
samenstellen en kunnen de scholen er langer 
gebruik van maken. 

Wat is jouw favoriete project?
De Liedjesatlas vanwege het thema: kinderen in 
andere landen. Hoe gaan ze naar school, wat eten 
ze daar, hoe spelen ze, welke liedjes zingen ze? 
Verschillen tussen mensen vind ik sowieso een 
leuk thema, ook bij het Leesprogramma Anders 
dan anders. Wist je dat kinderen die veel lezen 
zich beter kunnen inleven in anderen?

Hoe kunnen leerkrachten het beste projecten 
uitkiezen voor hun klas?
Op onze nieuwe bestelsite kun je heel makkelijk 
selecteren op groep of thema.
Door onze nieuwsbrief weet je wat er door het 
jaar heen gebeurt en blijf je op de hoogte van 
nieuwe boeken, projecten en leesbevorderings-
campagnes.
Bekijk ook zeker onze producten voor 21ste-eeuw-
se vaardigheden: met het Medialab hebben we in 
de Bibliotheek Eemland een groep jonge, bevlo-
gen docenten in huis gehaald, die kinderen spe-
lenderwijs leren programmeren en met nieuwe 
media omgaan.

Ben je trots op het aanbod van de Bibliotheek?
Heel trots! Er zijn nog steeds mensen die denken 
dat een bibliotheek alleen maar boeken uitleent, 
maar in werkelijkheid ligt onze belangrijkste rol 
bij de preventie van laaggeletterdheid en educa-
tie. Op 27 scholen in de regio hebben we al een 
eigen Bibliotheek op school en daarnaast bereiken 
we met onze projecten nog zo’n 15.000 leerlingen 
op andere scholen.

Lies Pannevis
Specialist Jeugd

‘Met onze  
leskisten proberen 
we het leesplezier 

van kinderen 
te vergroten en 

leerkrachten tijd  
te besparen.’
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De Bibliotheek Eemland vernieuwt:
De Bibliotheek Eemland gaat het schooljaar 2019/2020 

op een nieuwe wijze aanpakken:

• geen dikke brochure, maar dit magazine vol 

inspiratie en tips

• een splinternieuwe website waar je direct  

kunt bestellen

• een bijna 2 keer zo lange uitleentermijn

Behalve boeken biedt de Bibliotheek nog veel meer, 

zoals: cursussen en workshops over kinderboeken, 

voorlezen en nieuwe media én kant-en-klare grote 

projecten, kleinere projecten en themacollecties op 

maat .

Voorwoord

Kijk voor 
het hele aanbod 

op onderwijs.
bibliotheekeemland.nl
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Los met lezen
(groep 3 en 4)

Alle letters van A tot Z al 
behandeld in de klas? Deze 
leskist zit vol populaire, 
nieuwe boeken voor 
beginnende lezers. Voor  
alle kinderen is er wat wils!

Voor leerlingen die van 
lachen houden is het boek 
De domme moppen een 
schot in de roos. En voor 
echte avonturiers tippen wij: 
Een spook in de klas. Kortom: 
heel veel heerlijke nieuwe 
leesboekjes die zeker gaan 
bijdragen aan maximaal 
leesplezier! Geef zelf de 
gewenste AVI-niveaus op 
voor je groep.

Nieuwe leskisten

Letters Leren Lezen (groep 2)

Door te spelen met taal, te rijmen en boeken voorgelezen te 
krijgen over (leren) lezen, krijg je vanzelf zin om al die letters 
te leren. 

Deze leskist zit vol met prentenboeken en alfabetboeken om 
spelenderwijs met letters, taal en rijmen bezig te zijn.

Ontdekkend leren 
met de leskisten
> De Bibliotheek biedt de scholen elk jaar mooie leskisten over verschillende thema’s aan. 
Met deze leskisten willen wij leraren inspireren en kinderen op een leuke manier laten 
leren. De leskisten op deze pagina’s zijn nieuw en voor elke school te bestellen. 

Familie hebben we allemaal, 
maar wat is familie nou 
eigenlijk? Wie horen er 
allemaal bij jouw familie? 
En waarom is mijn gezin 
anders dan dat van jou? 

In deze leskist vol 
prentenboeken, spelletjes en 
lessuggesties over het thema 
familie gaan de leerlingen 
op ontdekkingstocht naar 
hun eigen familie en ze leren 
dat elk gezin anders is.

Allemaal Familie!  (groep 1 en 2) 
 

Kijk voor 
het hele aanbod 

op onderwijs.
bibliotheekeemland.nl



x

Wist je dat?
(groep 6, 7 en 8)

Altijd al willen weten hoe je een witte haai kunt spotten? 
Of welke weg jouw eten precies aflegt voordat je naar de 
wc moet? Wedden dat jij niet weet welke vogel een mens 
kan optillen? En hoe maak je nou toch dat zwevende 
eiland in jouw Minecraftwereld?
In deze leskist boordevol met de meest uiteenlopende 
informatieboeken vinden de leerlingen alle antwoorden! 

Tip: Handig voor werkstukken en spreekbeurten 

Heb je zelf leuke ideeën voor een leskist, of een thema 
op school? Neem dan contact met ons op. We denken 
graag mee en kunnen veel op maat maken. Kijk voor een 
overzicht van alle leskisten op pagina 10 en 11.

Bang, Boos, Blij  
(groep 1 en 2)

Waarom word je zo blij als 
je die ene leuke klasgenoot 
ziet? Waarom krijg je ruzie 
met je beste vriend of 
vriendin? Weet jij je soms 
ook even geen raad als je 
iets echt niet durft? Niets zo 
ingewikkeld als emoties!

Dat merken veel 
hoofdpersonen in onze 
leskist Bang, Boos, Blij 
ook. Kikker wordt ineens 
verliefd en snapt daar niks 
van. Bang Mannetje durft 
eigenlijk niets, maar toch 
ook weer alles. Kortom, een 
leskist vol herkenning. Met 
prentenboeken, spelletjes, 
lessuggesties en veel plezier 
laten we de kinderen 
dieper kennismaken met de 
dagelijkse emoties.

Brugklasproof! (groep 8)

Na de zomervakantie 
start je nieuwe leven als 
brugpieper. Ineens ben 
je de kleinste en is alles 
nieuw, spannend en 
zwaar. Dat laatste zelfs 
letterlijk, met zo’n rugzak 
vol boeken en huiswerk. 
Ben jij al Brugklasproof? 

Met deze leskist nemen 
de leerlingen uit groep 
8 alvast een kijkje op 

de “Middelbare”, zodat 
de leerlingen als echte 
puistjes-/economie-/
huiswerksmoes-experts 
aan hun middelbare 
schoolavontuur kunnen 
beginnen. Ook bevat deze 
leskist het Brugklasspel en 
boeken over de puberteit.

Tip: De ultime manier om 
je klas voor te bereiden op 
de brugklas
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Jaarkalender

September
13 september
Roald Dahl-dag
Leuke boeken om voor te lezen 
in de klas:
• De reuzenkrokodil ➊➋

• De griezels ➌➍➎

• Mathilda ➏➐➑

23-27 september
Week tegen het pesten
Denk eens aan het inzetten van 
onze projecten over gevoelens, 
anders zijn of online pesten:
• Bang, Boos, Blij ➊➋

• Anders dan anders ➎➏➐➑

• Sociale Media en  
Cyberpesten ➐➑

Oktober
2-13 oktober 
Kinderboekenweek  
“Reis mee!”
Ieder jaar stelt de Bibliotheek 
Eemland een prachtig program-
ma samen voor de Kinder-
boekenweek. Dit programma 
bestaat uit creatieve workshops, 
voorstellingen en schrijversbe-
zoeken.
Andere projecten die bij de  
Kinderboekenweek passen  
zijn:
• De Liedjesatlas ➌➍➎

• Griffels & Penselen ➐➑

• Minecraft programmeren:  
Creëer jouw eigen wereld! ➎➏➐

PS we sluiten de Kinderboeken-
week elk jaar af met een Kinder-
boekenfestival

November
1-30 november 
Nederland Leest Junior 
Dit jaar gaat Nederland Leest 
over duurzaamheid! Bestel voor 
jouw groep 8-leerlingen het 
boek dat centraal staat: Borealis 
van Marloes Morshuis.

Borealis
Van over de hele 
wereld worden 
13-jarige kinde-
ren ontvoerd en 
naar een geheime 
locatie in Alaska 
gebracht. Daar in de ijzige kou 
worden de ‘uitverkorenen’  
opgeleid om een dreigende 
klimaatramp te overleven. 
Maar zitten zij daar wel op te 
wachten?

8-15 november
Week van de 
Mediawijsheid
Kies uit vele projecten op het 
gebied van mediawijsheid van 
het Medialab, bijvoorbeeld:
• Diploma Veilig Internet ➏➐➑

• Schooljournaal ➐➑

• Nepnieuws maken ➑

Vóór 1 december 
De Nationale 
Voorleeswedstrijd
Geef jouw schoolkampioen op 
via: denationalevoorleeswed-
strijd.nl

Januari
22 januari -1 februari
De Nationale 
Voorleesdagen 
Voorlezen maakt je leuker! Leen 
eens een vertelkastje voor jouw 
groep. Er is een grote collectie 
vertelplaten te leen, over alle 
mogelijke thema’s.

Februari
30 januari-5 februari
Poëzieweek
De Nederlandse kinderpoëzie 
is van hoog niveau. Leen eens 
een themakist met mooie 
dichtbundels en leuke lestips. 
De jeugdmedewerker van de 
Bibliotheek geeft er graag een 
introductieles bij!

Kalender
20

19

20
20

> Het hele schooljaar zit vol mooie thema’s, bijzondere 
dagen en leuke leescampagnes. Met deze kalender geven 
we een overzicht met daarbij tips voor deze thema’s.
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Ook is het mogelijk om (via de 
Bibliotheek) een echte dichter te 
laten optreden bij je in de klas!
• Vette versjes ➌➍

• Van rijm tot rap ➎➏➐➑

3-7 februari
Voorrondes De Nationale 
Voorleeswedstrijd regio 
Eemland
Deze week zijn de spannende 
voorrondes voor alle Voorlees-
kampioenen uit Eemland!
De winnaar gaat door naar de 
Eemland-finale, begin maart, 
en maakt uiteindelijk kans om 
de voorleeskampioen van heel 
Nederland te worden.

12 februari 
Start cursus Open Boek
Voor alle leerkrachten die meer 
plezier en betere resultaten uit 
het leesonderwijs willen halen!

Maart
4 maart
Start Nederlandse 
Kinderjury
Tot eind mei kunnen kinderen 

stemmen op hun favoriete boe-
ken uit 2019. In de Bibliotheek 
kunnen zij zich inschrijven, dan 
krijgen zij een leeslogboekje. 
Houd onze nieuwbrief Educatie 
in de gaten voor alle activiteiten  
tijdens de Kinderjuryperiode.

April
1 april
Kikker in je bil!
Er is één genre boeken topfavo-
riet bij kinderen: boeken met 
humor! Wil je een klas vol glim-
lachend, gniffelend en grijnzend 
lezende kinderen?
• Leesprogramma: Ik lach me 
een aap! ➍➎➏

6-30 april
Geef een prentenboek 
cadeau!
Hoe zorgen we ervoor dat alle 
kinderen opgroeien tussen boe-
ken? Door te geven! Voor een 
heel klein bedrag zijn de boeken 
te koop in de boekhandel, om 
cadeau te geven aan jezelf of 
een ander.

Mei
De laatste maanden van 
groep 8
Dan is het nu de hoogste tijd 
voor groep 8 om zich in te lezen 

over hun nieuwe leven als 
brugpieper!
• Brugklasproof! ➑

4-5 mei
Herdenking Tweede 
Wereldoorlog
Deze dagen herdenken we alle 
oorlogsslachtoffers en vieren we 
de vrijheid. Wellicht interessant 
voor jouw klas: 
• Themakist: De Tweede wereld-
oorlog ➐➑

• Schrijversbezoek aanvragen, 
bijvoorbeeld van Martine 
Letterie.

13-23 mei
Annie M.G. Schmidt-week
M’n opa, m’n opa, m’n opa, op 
heel de wereld was er niemand 
zoals hij! Maak kennis met nog 
meer bijzondere familieleden:
• Allemaal Familie! ➊➋

Zomervakantie
Eindelijk, vakantie! Maar wat 
doe jij om een AVI-dip te voorko-
men bij je leerlingen? Hou jezelf 
op de hoogte van projecten als 
Zomerlezen en de Vakantie-
bieb-app door middel van onze 
nieuwsbrief.

20
20

Winnaar 2018 regio Eemland
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Neem het als klas op tegen 
de leerkracht! Durf jij deze 
strijd aan te gaan? 

Tijdens deze gastles spelen 
de leerlingen en de leer-

kracht een interactieve 
game rondom informatie- 
vaardigheden tegen elkaar. 
Wie gaat er met de fel- 
begeerde Medialab-Bokaal 
naar huis!?

Medialab

Mediavaardig met  
het Medialab 
> Het Medialab (onderdeel van de Bibliotheek Eemland) richt zich op 21st Century 
Skills en digitale geletterdheid. Op deze pagina’s lichten we een aantal van deze 
workshops uit, die je met jouw klas zeker niet mag missen.

Educatieve Escaperoom (groep 5, 6, 7 en 8)

Schooljournaal
(groep 7 en 8)

Bedenk het nieuws van de 
dag! Interviewen, filmen, 
monteren en bekijken: maak 
met jouw klas binnen één dag 
je eigen schooljournaal!

De leerlingen maken in één 
dag samen een journaal 
op school met camera’s en 
apparatuur van het Medialab. 
Het eindresultaat kan dezelfde 
avond nog bekeken worden 
met de hele klas.

Ontsnap binnen zestig 
minuten uit de enige 
escaperoom voor hele 
klassen. In de professionele 
escaperoom met spectacu-
laire licht- en geluidseffec-
ten volbreng je samen een 
missie in een politiebureau. 
Lukt het jullie om binnen de 
tijd te ontsnappen? 

De Educatieve Escaperoom 
biedt lesstof in de vorm van 
een interactieve beleving. 
Binnen één uur moeten 
alle leerlingen ontsnappen 
door educatieve puzzels op 
te lossen. Dit zijn puzzels op 
het gebied van 21ste Century 
Skills en leesbevordering. 
Leuk en leerzaam tegelijk dus. 

1 tegen 30 (groep 5, 6, 7 en 8)
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Micro:bit Maker Kit
(groep 5, 6, 7 en 8)

Bijna iedereen is bekend met 
het klassieke computerspelletje 
Snake, maar hoe wordt zo’n spel 
eigenlijk gemaakt? En zou je 
dat zelf ook kunnen? Nou en of! 
Dankzij de Micro:bit Maker Kit 
kan iedereen zijn eigen Snake-
game bouwen óf een werkende 
jukebox. 

De Micro:bit is een door de BBC 
ontwikkeld programmeerkastje. 
Met een eenvoudige 
handleiding doorlopen de 
leerlingen stap voor stap het 
programmeerproces en maken 
zo zelfstandig (of in groepjes) 
hun eigen jukebox of Snake-
game. 

Leerdoelen 21ste Century Skills

Het Medialab van de Bibliotheek Eemland hanteert 
de leerdoelen 21st Century Skills zoals deze zijn 
omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor 
digitale geletterdheid. 

NASA Simulator
(groep 5, 6, 7 en 8)

Word de nieuwe André 
Kuipers; ontwerpen, 
testen en lanceren! Lukt 
het jou om je raket naar 
Mars te brengen? Of kom 
je niet verder dan het 
lanceerplatform?

Met het spel Kerbal 
Space Program leren de 
leerlingen in een mum van 
tijd alles over raketten. Dit 
wetenschappelijk spel laat 
de kinderen stap voor stap 
een ruimteschip bouwen: 
de motor, de vorm, de 
vleugels, alles beslissen ze 
zelf. 

Zelf leuke ideeën op het gebied 
van mediawijsheid?  
Of hulp nodig met een ander 
digivaardig lesdoel? Neem 
dan contact op met Reda 
van der Putten (specialist 
Mediawijsheid) via r.van.der.
putten@bibliotheekeemland.nl.  
Kijk voor een overzicht van het 
totale aanbod van het Medialab 
op pagina 11.

1 Informatie vaardigheden
 Basiskennis van computer- 
 begrippen en -programma’s

2 Computational thinking
 Problemen op kunnen lossen  
 met computertechnologie

3 Mediawijsheid
 Vaardigheden en mentaliteit  
 die nodig zijn om bewust, kritisch  
 en actief om te gaan met media

4 ICT - basisvaardigheden
 Op basis van informatiebehoefte  
 online kunnen zoeken, selecteren,  
 verwerken en gebruiken van  
 relevante informatie

1 Informatie
vaardigheden

3 Media-
wijsheid

2 Computational 
thinking

4 ICT - basis-
vaardigheden
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Project Thema/bijzonderheden Groepen    

Groepsgewijs lenen Boeken lenen alle

Groepsbezoek op maat Bibliotheekbezoek alle

Themacollecties Collectie op maat alle

Schrijver in de klas Schrijversbezoek alle

Trainingen voor medewerkers  
in de Kinderopvang

Op aanvraag Voorscholen

Vertelkasten en vertelplaten lenen Overzicht thema’s op website Voorscholen ➊➋

Allemaal Familie! Over familie ➊➋

Bang, Boos, Blij Over emoties ➊➋

Het Blauwe Paard Over kunst ➊➋➌

Letters Leren Lezen Spelen met letters en taal ➋➌

Groep 3 op bezoek in de Bieb Bibliotheekbezoek ➌

Vette versjes Poëzie ➌➍

Los met lezen! AVI-boekjes passend bij het niveau ➌➍

De Liedjesatlas Kinderen in andere landen, muziek ➌➍➎

Leesprogramma: Ik lach me een aap Humor, met introductieles ➍➎➏

Toneellezen AVI-boekjes, niveaus passend bij  
de groep, met introductieles

➍➎➏➐

De Boekenfabriek Boeken, met introductieles ➎➏

Van rijm tot rap Poëzie, met introductieles ➎➏➐➑

Leesprogramma: Anders dan Anders Anders zijn, met introductieles ➎➏➐➑

Bekijk het Maar! Boek & film ➎➏➐➑

Boektrailers maken Lezen en boekpromotie ➎➏➐➑

Informatievaardigheden-groepsbezoek Bibliotheekbezoek ➏➐

Wist je dat? Informatieve boeken ➏➐➑

De Tweede Wereldoorlog W.O. II verhalend en info ➐➑

Bekroonde boeken Griffels en Penselen, met intro ➐➑

Drakeneiland Klassikaal hetzelfde boek lezen ➐➑

Cyberboy Klassikaal hetzelfde boek lezen ➐➑

Graaf Sandwich Klassikaal hetzelfde boek lezen ➐➑

Brugklasproof! Voorbereiden op de middelbare 
school 

➑

Kortingsabonnement Boeken lenen Leerkrachten

Cursus Open Boek Start februari Leerkrachten

Scholenaanbod leesvaardigheid 

 uitleentermijn 4 weken   in 3 periodes uitleenbaar (ca. 11 weken)

Wist je dat...
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Project Thema/bijzonderheden Groepen    

Book-O-Matic Gastles verhalen vertellen ➋➌➍

Diploma Veilig Internet Interactief online spel ➎➏➐➑

Educatieve Escaperoom 21st Century Skills ➎➏➐➑

Micro:bit Maker Kit Programmeren ➎➏➐➑

Digitale Knikkerbaan Educatieve game ➎➏➐➑

Minecraft-bouwwedstrijd Event tot 120 lln per dag ➎➏➐➑

Minecraft programmeren Spelenderwijs programmeren ➎➏➐➑

NASA Simulator Educatieve game ➎➏➐➑

Weekjournaal in de klas Themaweek ➐➑

Schooljournaal Gastles ➐➑

VR op school Gastles ➐➑

Scratch programmeren (pro’s) Leren programmeren ➐➑

Muziek programmeren Leskist ➐➑

Lichtkrant programmeren Leskist ➐➑

1 tegen 30 Gastles ➐➑

Nepnieuws maken Gastles ➑

Leraren basiscursus Scratch Cursus Leerkrachten

Nationaal Media Paspoort Cursus Leerkrachten

Slim met Media visiespel Cursus Leerkrachten

Scholenaanbod mediawijsheid

Wist je dat...

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief met activiteiten, ideeën voor in de klas, leuke nieuwe 
kinderboekentips en nog veel meer. Meld je aan via www.bibliotheekeemland.nl/nieuwsbrief.

...meer dan een kwart van 
de basisscholen al deel-
neemt aan de Bibliotheek 
op school 

...je altijd kunt bellen  
of mailen voor advies  
omtrent kinderboeken

...je grote projecten  
12 weken bij ons kunt  
lenen

...je als leerkracht 50% 
korting krijgt op je  
bibliotheekabonnement

...je vertelkasten en  
vertelplaten kunt lenen

...je via ons een leuke 
schrijver/dichter kunt 
boeken voor je school

...kinderen die 15 minuten 
lezen – of voorgelezen 
worden – 1000 nieuwe 
woorden per jaar leren!
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Contactgegevens
Heb je inhoudelijke vragen/opmerkingen over onze 
projecten of andere wensen, neem dan contact op 
met een van onze specialisten of jeugdmedewerkers:

Lies Pannevis | specialist Jeugd 
l.pannevis@bibliotheekeemland.nl

Reda van der Putten | specialist Mediawijsheid 
r.van.der.putten@bibliotheekeemland.nl

Jeugdmedewerkers per vestiging:
Baarn Laura MacKaaij 
l.mackaaij@bibliotheekeemland.nl 

Bunschoten-Spakenburg  Tamara Flanderijn 
t.flandarijn@bibliotheekeemland.nl 

Het Eemhuis Peet Koetsier 
p.koetsier@bibliotheekeemland.nl
Paulien Kortekaas 
p.kortekaas@bibliotheekeemland.nl 

Hoogland Anita Sindelka 
a.sindelka@bibliotheekeemland.nl
Yolanda van Putten 
y.van.putten@bibliotheekeemland.nl 

Leusden Femke Lauxtermann 
f.lauxtermann@bibliotheekeemland.nl 
Talitha Boogaard 
t.boogaard@bibliotheekeemland.nl 

Vathorst  Danielle Rutten 
d.rutten@bibliotheekeemland.nl 
Tamara Helmink-Vreeswijk 
t.vreeswijk@bibliotheekeemland.nl 

Woudenberg Simone van den Broek 
s.van.den.broek@bibliotheekeemland.nl 

Het complete 
aanbod vind je op  

onderwijs.
bibliotheekeemland.nl


