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Interview

Peet Koetsier
Leesconsulent
Je bent leesconsulent, wat doe je dan precies?

Leesconsulenten schaffen superleuke boeken aan

“Scholen en
Bibliotheken
moeten samenwerken!”

voor basisscholen. Daarna vertellen we in de klas
over die nieuwe boeken. Dat is de belangrijkste

vorm van boekpromotie. We brengen de boeken

echt bij de kinderen. Wat ook goed is om te weten,
we zijn er niet alleen voor leerlingen, maar ook

voor de leerkrachten. De leesconsulenten hebben
kennis over al die kinderboeken en kunnen daar
leerkrachten mee ondersteunen.

Wat zijn de sterke punten van het scholenaanbod

Waarom zouden scholen met de Bibliotheek

In ieder geval dat er leuke nieuwe boeken onder

samen moeten werken?

In het PISA-rapport staat dat Nederland niet goed

scoort op leesvaardigheid. Er is dus veel te winnen
als scholen en bibliotheken samenwerken, zodat

van de Bibliotheek?

de aandacht worden gebracht. Dit is zeker waar-

devol voor scholen die geen bibliotheek op school
hebben.

kinderen beschikken over mooie, actuele boeken,

Hoe kunnen leerkrachten de juiste projecten

moeten lezen wat ze leuk vinden, zonder dat het

Combineer de kisten met thema’s. De bibliotheek

en elke dag tijd krijgen voor vrij lezen. Kinderen

gekoppeld is aan de methodes van school. Scholen
schenken te weinig aandacht aan vrij lezen, voorlezen en leesplezier.!

kiezen?

kan met de collectie op elk thema inspelen. Een
mooie leskist vind ik bijvoorbeeld ‘Anders dan
anders’ over kinderen die anders zijn.

Wat zou jij leerkrachten adviseren?

Wil je nog iets kwijt aan leerkrachten?

pen na groep 3. Ook in de bovenbouw is voorlezen

rijk. Als leerkrachten vragen hebben over boeken,

Dat ze moeten voorlezen. Én daar niet mee stop-

erg belangrijk. Je hoeft niet eens het hele boek te
lezen, maar een stukje om kinderen enthousiast
te maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Leerkrachten lezen voor én promoten meteen een
boek.
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Voorlezen, voorlezen, voorlezen! Dat is zo belangneem dan contact met ons op. Wij hebben die
expertise en kunnen hen adviseren.

Lees het hele interview op onze website:

www.bibliotheekeemland.nl/interview-peet

Voorwoord

De Bibliotheek Eemland werkt samen:
Behalve boeken biedt de Bibliotheek nog veel meer, zoals:
• cursussen en workshops over kinderboeken, voorlezen
en nieuwe media
• kant-en-klare projecten in alle soorten en maten,
maar vooral projecten die véél leesplezier naar het
klaslokaal brengen
• themacollecties op maat
• groepsbezoeken
• een schrijver in de klas
De Bibliotheek Eemland gaat in het schooljaar 2020/2021
scholen inspireren en met ze samenwerken! In dit
magazine staan onze producten voor scholen. Met deze
producten vergroten we het leesplezier van kinderen en
proberen we leerkrachten tijd te besparen. Ook lichten we
in dit magazine een aantal van onze favoriete producten
uit en vind je een kalender met thema’s waar wij graag
op inhaken.
Kom je er niet helemaal uit of heb je een thema, maar
vind je geen passend project? Neem dan contact op met
onze specialisten. Wij werken juist graag op maat.

Kijk voor
het hele aanbod
op onderwijs.
bibliotheekeemland.nl
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Leskisten leesbevordering

Ontdekkend leren
met de leskisten

> De Bibliotheek heeft elk jaar mooie leskisten voor scholen. Met deze leskisten willen wij
leraren inspireren, zodat kinderen op een leuke manier kunnen leren. Dit zijn een aantal
van onze favoriete leskisten.

De Liedjesatlas
(groep 3, 4 en 5)

Los met lezen
(groep 3 en 4)

Hét succesnummer van
vorig jaar, we maken
dit jaar nog meer kisten
met nog meer lekkere
leesboekjes!

met
nieuwe
boeken

Hoe leven kinderen in andere landen? Hoe ziet hun school
eruit en wat eten ze daar? Welke liedjes zingen ze? Je leert
het allemaal met deze leskist.
Dit schooljaar is er een nieuwe liedjesatlas bijgekomen:
Liedjes zonder grenzen, met 24 liedjes uit Syrië, Griekenland,
Ghana en nog veel meer. Een leskist vol boeken over
(kinderen in) andere landen, met leuke lesideeën.

Alle letters van A tot Z al
behandeld in de klas? Deze
leskist zit vol heerlijke
nieuwe leesboeken die
zeker gaan bijdragen aan
maximaal leesplezier!
Geef zelf de gewenste AVIniveaus op voor je groep.

Van Rijm tot Rap

(groepen 5 t/m 8)

Spelen met taal, plezier met taal – dat bereik je met poëzie.
Met de leskist Van Rijm tot Rap gaan leerlingen spelen met
taal en ontdekken zo hoe leuk en toegankelijk poëzie kan zijn.
Ook heel geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.
PS voor de groepen 3 en 4 hebben we de kist Vette Versjes.
4

Klassikaal lezen
(groep 7 en 8)

Met de hele klas hetzelfde
boek lezen en daarover
praten, bijvoorbeeld met
de methode van Aidan
Chambers. Door het voeren van literaire
gesprekken in de klas bevorder je “diep lezen” en
vergroot je het leesplezier.

De grote ZOEKwedstrijd
in de bieb
(groepen 6 en 7)

Kinderen googelen wat af,
maar vinden het moeilijk om
de zoekresultaten op waarde te
schatten.
Het vernieuwde groepsbezoek
voor groep 6 en 7 gaat daarbij
helpen. Laat je leerlingen
meedoen aan deze Zoektocht in
de bieb!
Combineer dit project met de
leukste informatieve boeken
uit de leskist Wist je dat? en
het kan niet meer stuk met de
werkstukken.

Heeft u interesse of
vragen? Mail dan naar:
afdelingeducatie@
bibliotheekeemland.nl

De bibliotheek heeft verschillende titels in de
aanbieding, met uitgewerkte lesideeën. Kies
bijvoorbeeld uit Cyberboy, Borealis en Graaf Sandwich.
Het complete overzicht vind je op onze website.

En toen…

(groepen 5 t/m 8)

nieuw

En toen, en toen en toen? Reis met je klas terug in de
tijd en maak jouw leerlingen nieuwsgierig naar de
geschiedenis.
Deze leskist zit vol historische jeugdboeken, fictie- en
non-fictie. Zo leren jouw leerlingen op een leuke en
spannende manier over vroeger. Iedere leerling krijgt
een Tijdreizigers-pas waarop hij voor ieder gelezen boek
een sticker kan verdienen.
Met introductieles.

Heb je zelf leuke ideeën voor een project, of zoek je
materiaal bij een thema? Neem dan contact met ons op,
we denken graag mee!
Kijk voor een overzicht van alle leskisten op pagina 10 en 11.
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jaarkalender

November

Januari

Roald Dahl-dag

Nederland Leest Junior

De Nationale
Voorleesdagen

2020

September

13 september

Leuke boeken om voor te lezen
in de klas:

• Ieorg Idur ➌
• De GVR ➎

➍

➏

• Sjakie en de Chocoladefabriek

1–30 november

Tijdens Nederland Leest, lezen
we met de hele klas hetzelfde

boek. De titel dit jaar centraal
staat is Dwars door de storm

van Karlijn Stoffels en Martine

➏➐

Letterie.

21 – 25 september

8–15 november

Week tegen het pesten

Denk eens aan onze projecten

Week van de
Mediawijsheid

online pesten:

wijsheid een activiteit organi-

over gevoelens, anders zijn of
•Bang, Boos, Blij ➊

Wil jij in het kader van media-

➋
•Anders dan anders ➎ ➏ ➐ ➑

seren, maar weet je niet hoe?

September / Oktober

op maat gemaakte activiteit of

30 september – 11 oktober

Kinderboekenweek
“En toen?”

20 januari – 31 januari

Mail dan naar medialab@

bibliotheekeemland.nl voor een

Voorlezen maakt je leuker. Leen

voor advies.

groep. Er is een grote collectie

eens een vertelkastje voor jouw
vertelplaten te leen, over alle

mogelijke thema’s. Ook nodigen

Ieder jaar stelt de Biblio-

we alle peutergroepen in Eem-

theek Eemland een prachtig

land uit om naar de bibliotheek

programma samen voor de

te komen voor een spetterend

Kinderboekenweek. Dit pro-

voorleesfeestje. Het prenten-

gramma bestaat uit creatieve

boek van 2020 is Coco kan het!

workshops, voorstellingen en

van Loes Riphagen.!

schrijversbezoeken.

Andere projecten die bij de

Februari

zijn:

Poëzieweek

Kinderboekenweek passen

• Het nieuwe Leesprogramma:
“En toen?” ➎

➏➐➑
• Deze moet je lezen! ➐ ➑

28 januari – 3 februari
Vóór 1 december 2020

De Nationale Voorleeswedstrijd

Geef uw schoolkampioen op via:

denationalevoorleeswedstrijd.nl
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2021

Kalender

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.

De Nederlandse kinderpoëzie is
van hoog niveau. Leen eens een

themakist met mooie dichtbundels en leuke lestips. De jeugd-

medewerker van de bibliotheek
geeft er graag een introductie-

les bij. Ook is het mogelijk om

kunnen zij zich inschrijven, dan

dichter te laten optreden bij u

Houd onze nieuwbrief educatie

Herdenking Tweede
Wereldoorlog

ten tijdens de Kinderjuryperi-

oorlogsslachtoffers en vieren

(via de bibliotheek) een echte
in de klas.!

• Vette versjes

➌➍

• Van rijm tot rap ➎

➏➐➑

krijgen zij een leeslogboekje.

in de gaten voor alle activiteiode.

4 – 5 mei

Deze dagen herdenken we alle
we de vrijheid. In aanloop naar

deze twee dagen is het volgende

1–5 februari

wellicht interessant:

Voorrondes De Nationale
Voorleeswedstrijd regio
Eemland

• Themakist: In de oorlog ➐

➑

• Schrijversbezoek aanvragen,
bijvoorbeeld van Martine

Deze week zijn de spannende

Letterie.

voorrondes voor alle Voorleeskampioenen uit Eemland!

13 t/m 23 mei

Eemland-finale, begin maart,

M’n opa, m’n opa, m’n opa, op

Annie M.G. Schmidt-week

De winnaar gaat door naar de
en maakt uiteindelijk kans om

heel de wereld was er niemand

de voorleeskampioen van heel

zoals hij! Maak kennis met nog

Nederland te worden.

meer bijzondere familieleden
met de leskist:

April

• Allemaal Familie!

10 – 30 april

Geef een prentenboek
cadeau!

Zomervakantie

met mooie boeken!

men bij je leerlingen? Hou jezelf

Alle kinderen moeten opgroeien
Bij deze actie is het uitgekozen
prentenboek voor een klein
10 februari

Start cursus Open Boek

Voor alle leerkrachten die meer
plezier en betere resultaten uit

het leesonderwijs willen halen.
Maart

3 maart

Start Nederlandse
Kinderjury

Tot eind mei kunnen kinderen

stemmen op hun favoriete boeken uit 2020. In de Bibliotheek

➊➋

prijsje te koop, zodat zoveel

mogelijk kinderen het cadeau

kunnen krijgen. Natuurlijk orga-

Eindelijk, vakantie! Maar wat

doe jij om een Avi-dip te voorkoop de hoogte van projecten als
Zomerlezen en de Vakantie-

bieb-app door je aan te melden
voor onze nieuwsbrief.

niseert de Bibliotheek voorleesfeestjes bij deze campagne.
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 met de leskist:
• Brugklasproof!

➑
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Medialab

Mediavaardig met
het Medialab

> Het Medialab (onderdeel van de Bibliotheek Eemland) richt zich
op de 21st Century Skills. Op deze pagina’s lichten we een aantal
workshops uit, misschien leuk voor jouw klas?

Educatieve Escaperoom
Voor het schooljaar 20202021 wordt onze succesvolle
escaperoom compleet
vernieuwd!

Actie>Reactie met
Harry de Kat
(groep 1, 2 en 3)

In deze leskist komen
taalvaardigheid en
mediavaardigheid samen.
Actie>Reactie is een leskist
rondom het prentenboek Een
huis voor Harry.
De kinderen nemen fruit mee
en sluiten deze aan op de
makey-makey, die aangesloten
is op het digibord. Zo kunnen
de leerlingen Harry navigeren
naar zijn huis.
Met deze leskist maken
kinderen kennis met techniek.
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Stap binnen bij het
getransformeerde
PRYSM Security
hoofdkwartier
en volbreng
één van de
spannende missies
rondom nepnieuws of
cybercrime. Maar let op: de
tijd dringt, jullie hebben
maar zestig minuten.!
Omringd door spectaculaire

(groep 5, 6, 7 en 8)

licht- en geluidseffecten
probeer je zoveel mogelijk
bewijsmateriaal te verdienen
door alle educatieve puzzels
met elkaar op te
lossen. Dit zijn
puzzels op het
gebied van
21st Century
Skills, digitaal
burgerschap
en economie. De
educatieve escaperoom biedt
lesstof in de vorm van een
interactieve beleving. Lukt
het jullie om binnen de tijd te
ontsnappen?

Slim met Media visiespel

(Leerkrachten)

Behoefte aan een op maat
gemaakt mediaplan voor
jullie school? Wij presenteren:
Het Slim met Media visiespel!
Het Slim met Media visiespel
is een spel waarmee je als
school op een interactieve
manier input krijgt voor visie
en beleid rondom media-

wijsheid en digitale
geletterdheid.

Leerdoelen 21st Century Skills

1 tegen 30:
Fake News Quiz!

nieuw

(groep 7 en 8)

Met de Fake News Quiz wordt
de kennis van de klas én de
leerkracht rondom het thema
‘fake news’ getest. Kun jij echte
afbeeldingen onderscheiden
van bewerkte foto’s? Welke
krantenkoppen zijn te mooi om
waar te zijn?
Tijdens deze spannende strijd,
gepresenteerd door één van
onze Medialab-docenten, komen
we erachter wie een scherp
oog heeft voor nepnieuws!
Iedereen stemt met een echt
stemkastje. Zullen de leerlingen
de waarheid achterhalen? Of
gaat de leerkracht er met de eer
vandoor?

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 (mediavaardigheid)
via r.van.der.putten@
bibliotheekeemland.nl.
Kijk voor een overzicht van het
totale aanbod van het Medialab
op pagina 11.

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.

1 Informatievaardigheden

2 Computational thinking

3 Mediawijsheid

4 ICT - basisvaardigheden

Basiskennis van computerbegrippen en -programma’s

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

Micro: Bit Maker Kit
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 Snakegame bouwen óf een
werkende jukebox.

Problemen op kunnen lossen
met computertechnologie

Op basis van informatiebehoefte
online kunnen zoeken, selecteren,
verwerken en gebruikmaken
van relevante informatie

(groep 5, 6, 7 en 8)
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.
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Scholenaanbod leesvaardigheid
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 ➊

Allemaal Familie!

Familie

Bang, Boos, Blij

Emoties

➊➋
➊➋

Het Blauwe Paard

Kunst

➊➋➌

Letters Leren Lezen

Spelen met letters en taal

➋➌

Groep 3 op bezoek in de Bieb

Bibliotheekbezoek

➌

Vette versjes

Poëzie

Los met lezen!

Avi-boekjes passend bij het niveau

De Liedjesatlas

Kinderen in andere landen, muziek

➌➍
➌➍
➌➍➎

Toneellezen

Avi- boekjes, niveaus passend bij
de groep + introductieles

➍➎➏➐

De Boekenfabriek

Boeken, met introductieles

➎➏

Van rijm tot rap

Poëzie, met introductieles

➎➏➐➑

Anders dan Anders

Anders zijn, met introductieles

➎➏➐➑

En toen…

Lezen over geschiedenis en verhalen, met
introductieles

➎➏➐➑

Boektrailers maken

trailers en boekpromotie

➎➏➐➑

De grote ZOEKwedstrijd in de bieb

Bibliotheekbezoek
informatievaardigheden

➏➐

Wist je dat?

Informatieve boeken

➏➐

In de oorlog

Lezen over de oorlog

➐➑

Deze moet je lezen!

Bekroonde boeken, oude en nieuwe
klassiekers

➐➑

Klassikaal lezen

Met de hele klas hetzelfde boek lezen

➐➑

Brugklasproof!

Voorbereiden op de middelbare school

➑

Kortingsabonnement

Boeken lenen

Leerkrachten

Cursus Open Boek
Lezingen en workshops voor leerkrachten en ouders
(bijv. op ouderavond)

Start februari

Leerkrachten

Leesbevordering/ Mediawijsheid

alle

Zie voor meer informatie per project: onderwijs.bibliotheekeemland.nl
Je kunt zien of het project beschikbaar is en direct aanvragen.
Periode I		
Periode II
Periode III
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7 september t/m 4 december
4 januari t/m 26 maart 		
12 april t/m 2 juli			

(13 weken inclusief herfstvakantie)
(12 weken inclusief voorjaarsvakantie)
(12 weken inclusief meivakantie)

➋

Scholenaanbod mediawijsheid
Project

Thema/bijzonderheden

Actie>Reactie met Harry de Kat

Leskist

Bee-Bot

Robot programmeren

Book-O-Matic

Gastles verhalen vertellen

Diploma Veilig Internet

Interactief online spel

Educatieve Escaperoom

21st Century Skills

Micro: Bit Maker Kit

Programmeren

Digitale Knikkerbaan

Educatieve game

Minecraft-bouwwedstrijd

Event tot 120 lln per dag

Minecraft programmeren

Spelenderwijs programmeren

NASA Simulator

Educatieve game

Weekjournaal in de klas

Themaweek

Schooljournaal

Gastles

VR op school

Gastles

Scratch programmeren (pro’s)

Leren programmeren

Muziek programmeren

Leskist

Lichtkrant programmeren

Leskist

1 tegen 30: Fake news quiz

Gastles

Nepnieuws maken

Gastles

➎➏➐➑
➎➏➐➑
➎➏➐➑
➎➏➐➑
➎➏➐➑
➎➏➐➑
➎➏➐➑
➐➑
➐➑
➐➑
➐➑
➐➑
➐➑
➐➑
➑

Leraren basiscursus Scratch

Cursus

Leerkrachten

Nationaal Media Paspoort

Cursus

Leerkrachten

Slim met Media visiespel

Cursus

Leerkrachten

.
.
.
t
a
d
e
j
t
s
i
W
...er 102 basisscholen in
Eemland zijn waarvan er 33
deelnemen aan de Bibliotheek
op school

Groepen

➊➋➌
➋➌➍
➋➌➍

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

...je vertelkastjes
en vertelplaten
kunt lenen

...je alle projecten voortaan
12 weken bij ons kunt lenen

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

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

... je wel 1000 nieuwe woorden
per jaar leert, door 15 minuten
per dag te lezen! !

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.
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Contactgegevens

Heb je inhoudelijke vragen of 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 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
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
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