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Educatief Aanbod

Inhoud

Met het Educatief Aanbod wil de Bibliotheek
Eemland het volgende bereiken:
• Het bevorderen van lezen met de nadruk op
leesplezier
• Het delen van kennis over jeugdliteratuur
en mediavaardigheden met pedagogisch
medewerkers en leerkrachten
• Ouderbetrokkenheid bij het (voor)lezen vergroten

Voorscholen
Alle groepen
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5-6
Groep 7-8

Overzicht leesbevordering
Voorscholen

Themacollecties
Vertelkastje en vertelplaten lenen

Alle groepen

Klik op een groep om meteen
naar de leskisten te gaan
Periodes Scholenaanbod
Om in je agenda te zetten
Contactgegevens Specialisten
Contactgegevens Jeugdmedewerkers

Groepsbezoek op maat
Groepsgewijs lenen
Themacollecties
De Schoolschrijver
Schrijver in de klas

Groep 1-2

Allemaal familie!
Bang, boos, blij
Het Blauwe Paard
Letters leren lezen
Vertelkastje en vertelplaten lenen

Groep 3
Het Blauwe Paard
Groep 3 – op bezoek in de Bibliotheek
Letters leren lezen
Los met lezen!
Vette Versjes
Wereldkinderen

Groep 4
Los met lezen!
Toneellezen
Vette Versjes
Wereldkinderen

Groep 5-6
Beestachtig
Boektrailer maken
Het grote ZOEKbezoek aan de Bibliotheek
Klassikaal lezen
Toneellezen
Van rijm tot rap

Groep 7-8
Boektrailer maken
Het grote ZOEKbezoek aan de Bibliotheek
In de oorlog
Klassikaal lezen
Palmen op de Noordpool
Van rijm tot rap

Interesse in
een leskist?
Lees meteen
verder!

Overzicht Mediavaardigheid
Groep 5-6

Alle groepen

Educatieve escaperoom
Fake News Quiz
Hackshield on Tour
De Kettingreactie Machine
Lego WeDO
Micro:Bit Maker Kit
Minecraft Bouwwedstrijd

Medialab Themadag

Groep 1-2

Bee-bot
Book-o-matic
Harry de Kat

The Yellow Lego Challange

Groep 3

Bee-bot
Book-o-matic
Harry de Kat
Lego WeDO

Groep 7-8
Educatieve escaperoom
Fake News maken
Fake News Quiz

Groep 4
Bee-bot
Book-o-matic
Lego WeDO

Klik verder
voor meer
informatie

Hackshield on Tour
De Kettingreactie Machine
LEGO Mindstorms
Micro:Bit Maker Kit
Minecraft Bouwwedstrijd
Schooljournaal
Weekjournaal in de klas
The Yellow Lego Challange

Voorscholen

Leesbevordering
Themacollecties
Alle groepen
Leesbevordering
Een themacollectie is een collectie van boeken en materialen over een thema van jouw eigen keuze.
Bijvoorbeeld over feesten, landen, verkeer, ridders of poëzie. Alle thema’s zijn mogelijk, met uitzondering van de seizoenen en feestdagen. De grootte van de themacollectie kun je zelf aangeven.

Bestel hier!

Vertelkastje en
vertelplaten lenen
Voorscholen, groep 1 en 2
Leesbevordering
Geef een magische draai aan het voorlezen met onze vertelplaten! De vertelplaten zijn beschikbaar in
de niveaus AP (verhalen voor peuters tot 4 jaar) en AK (verhalen voor kleuters vanaf 4 jaar). Ook is het
mogelijk om een kamishibai te bestellen. Dit is een handig vertelkastje om bij de platen te gebruiken.

Bestel hier!

Alle
groepen

Leesbevordering

De Schoolschrijver

Schrijver in de klas
Alle groepen
Leesbevordering

Groepsbezoek op maat

Groepsgewijs lenen

Alle groepen
Leesbevordering

Alle groepen
Leesbevordering

Alle groepen
Leesbevordering

Kom jij ook met jouw groep op bezoek in de Bibliotheek? Voor alle
groepen geldt dat het altijd mogelijk is om een gezellig en informatief
bezoek aan de Bibliotheek Eemland te brengen. In overleg stemmen
we samen het programma van dit bezoek helemaal af! Tijdens het
bezoek kunnen we de kinderen veel leren over de Bibliotheek en kennis
laten maken met nieuwe materialen.

In alle vestigingen kan de leerkracht met alle leerlingen naar de bibliotheek om met de hele klas boeken te komen lenen. De leerkracht komt
met de groep naar de Bibliotheek en ieder kind mag dan één boek lenen. Groepsgewijs lenen gebeurt in principe tijdens de openingsuren,
maar wel op afspraak.

Lezen en schrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Zelf een verhaal
bedenken met tips van een echte kinderboekenschrijver is leuk en leerzaam en maakt van kinderen betere lezers (en schrijvers).
De Bibliotheek Eemland bemiddelt voor jouw groep of school als
je gebruikt wilt maken van de programma’s van de Schoolschrijver. Er
zijn ook leuke workshops voor leerkrachten die aan de slag willen met
“creatief schrijven”.
Kijk voor meer informatie op www.deschoolschrijver.nl of neem contact met ons op.

Bestel hier!

Bestel hier!

Een echte kinderboekenschrijver die op bezoek komt op school is voor
de kinderen een hele belevenis, en heeft een zeer positief effect op de
leesmotivatie.
Als je een schrijver wilt uitnodigen, kan de Bibliotheek je daarbij adviseren en voor jou bemiddelen bij de Schrijverscentrale. Met een collectie boeken van de betreffende auteur en wat leuke lesideeën zorgen
we voor een bezoek dat de kinderen niet snel zullen vergeten!

Bestel hier!

Themacollecties

Mediavaardigheid

Alle groepen
Leesbevordering

Medialab themadag

Een themacollectie is een collectie van boeken over een thema van jouw eigen keuze. Bijvoorbeeld over
feesten, landen, verkeer, ridders of poëzie. Alle thema’s zijn mogelijk, met uitzondering van de seizoenen en feestdagen. De grootte van de themacollectie kun je zelf aangeven.

Alle groepen
Mediavaardigheid

Denk bij themacollecties ook eens aan kist met:
- boeken die aansluiten bij de geschiedeniscanon
- boeken over de brugklas
- verfilmde boeken
- informatieve boeken met originele onderwerpen voor spreekbeurten en werkboeken
- nieuwe en oude klassiekers, jeugdboeken die iedereen gelezen moet hebben

Je hoort het goed, een echte Medialab Themadag! Een prachtig dagprogramma boordevol gastlessen op het gebied van techniek óf media voor de hele school. Onze docenten maken in overleg met de
school een dagprogramma bestaande uit meerdere gastlessen naar jullie keuze. Er is keuze uit twee
pakketten. Kijk voor meer informatie op onze website.

Bestel hier!

Bestel hier!

Bestel hier!

Leesbevordering

GROEP 1-2

Allemaal familie!
Groep 1 en 2
Leesbevordering

Familie hebben we allemaal, maar wat is familie nou eigenlijk? Wie horen er allemaal bij jouw familie
en waarom is jouw gezin anders dan dat van iemand anders? Met deze leskist vol prentenboeken, spelletjes en lessuggesties gaan de leerlingen op ontdekkingstocht naar hun eigen familie en leren ze dat
elk gezin anders is. Hoe leuk is dat!

Bestel hier!

Bang, boos, blij
Groep 1 en 2
Leesbevordering
Snap jij jezelf soms ook niet helemaal? Want waarom word je zo blij als je die ene leuke klasgenoot
ziet, of krijg je wel eens ruzie met je beste vriend of vriendin? Weet jij je soms ook even geen raad als je
iets echt niet durft? Niets is zo ingewikkeld als emoties! Met prentenboeken, spelletjes, lessuggesties
en bovenal veel plezier laten we de kinderen dieper kennismaken met de dagelijkse emoties.

Bestel hier!

Mediavaardigheid

Het Blauwe Paard
Groep 1, 2 en 3
Leesbevordering

Bee-bot

Book-o-matic

Alles kan en mag in de kunst, dus ook een blauw paard, een roze krokodil en een gele koe, zolang je
maar luistert naar de kunstenaar in jezelf! Lekker aan de slag met boeken over kunst, kleuren en vormen? Leen dan dit project, boordevol boeken en kunstzinnige ideeën!
Naast de mooie kunstboeken bevat deze kist ook een handleiding vol tips om zelf aan de slag te gaan.
De lesideeën zijn verdeeld onder 3 thema’s: Kleuren en Vormen, Wat is Kunst? en Verzamelen & Musea.

Groep 1, 2, 3 en 4
Mediavaardigheid

Groep 2, 3 en 4
Mediavaardigheid

De Bee-Bot is een lespakket met een programmeerbare robot. Kinderen
kunnen de robot zelf programmeren door een route uit te stippelen en
deze in te stellen. De Bee-Bot volgt deze route door de instructies van
de leerlingen op te volgen.

Een eigen film maken hoeft niet moeilijk te zijn… Tijdens de Book-O-Matic workshop maken de leerlingen in tweetallen met verschillende
plaatjes hun eigen stripverhaal! Met hun fantasie laten ze de figuurtjes de leukste avonturen beleven. Als de plaatjes in de goede volgorde
liggen is er de optie om een complete film te maken.

Bestel hier!

Letters leren
lezen

Vertelkastje en
vertelplaten lenen

Groep 2 en 3
Leesbevordering

Groep 1 en 2
Leesbevordering

Door spelen met taal, rijmen, zingen en leuke voorleesverhalen over
(leren) lezen, krijg je vanzelf zin om al die letters te leren! Deze leskist
zit vol met dichtbundels, prentenboeken en alfabetboeken om spelenderwijs met taal en rijmen bezig te zijn. Een heerlijk project voor kinderen die al een beetje met letters & lezen bezig is.

Bestel hier!

Geef een magische draai aan het voorlezen met onze vertelplaten! De
vertelplaten zijn beschikbaar in de niveaus AP (verhalen voor peuters
tot 4 jaar) en AK (verhalen voor kleuters vanaf 4 jaar). Ook is het mogelijk om een kamishibai te bestellen. Dit is een handig vertelkastje om
bij de platen te gebruiken.

Bestel hier!

Bestel hier!

Harry de Kat
Groep 1, 2 en 3
Mediavaardigheid
De ‘Harry de Kat’ leskist biedt groep 1 t/m 3 een leuke, interactieve en vooral laagdrempelige instaples
actie > reactie in de vorm van een spel. Gebaseerd op het prentenboek ‘Een huis voor Harry’, leert het
spel de kinderen wat de basisstappen van programmeren zijn. In groepjes doorlopen ze verschillende
levels, waarbij ze Harry via een doolhof van straatjes naar de vlinder moeten helpen en uiteindelijk…
naar huis!

Bestel hier!

Bestel hier!

GROEP 3

Leesbevordering
Het Blauwe Paard
Groep 1, 2 en 3
Leesbevordering
Alles kan en mag in de kunst, dus ook een blauw paard, een roze krokodil en een gele koe, zolang je maar luistert naar de kunstenaar in
jezelf! Lekker aan de slag met boeken over kunst, kleuren en vormen?
Leen dan dit project, boordevol boeken en kunstzinnige ideeën! Naast
de mooie kunstboeken bevat deze kist ook een handleiding vol tips om
zelf aan de slag te gaan.

Bestel hier!

Groep 3 – op bezoek in
de Bibliotheek
Groep 3
Leesbevordering

Het groep-3-bezoek is altijd een feest! De jeugdmedewerker leest voor,
laat ontzettend veel nieuwe materialen zien in alle soorten en maten,
en leert de kinderen hoe de bibliotheek is ingedeeld. De klas doet een
speurtocht op Avi-Start-niveau en natuurlijk maakt ze lettersoep om
de stevige leeshonger te stillen!

Letters leren lezen
Groep 2 en 3
Leesbevordering
Door spelen met taal, rijmen, zingen en leuke voorleesverhalen over (leren) lezen, krijg je vanzelf zin
om al die letters te leren! Deze leskist zit vol met dichtbundels, prentenboeken en alfabetboeken om
spelenderwijs met taal en rijmen bezig te zijn. Een heerlijk project voor iedereen die al een beetje met
letters & lezen bezig is.

Bestel hier!

Bestel hier!

Mediavaardigheid

Los met lezen!

Vette Versjes

Groep 3 en 4
Leesbevordering

Groep 3 en 4
Leesbevordering

Bijna alle kinderen vinden het leuk om te leren lezen. En dat willen wij
graag zo houden!
Zorg daarom voor de lekkerste, leukste, grappigste en meest interessante avi-boekjes in de klas. Deze kist wordt op maat gemaakt, dus
geef vooral door welke avi-niveaus je graag wilt hebben. Leren lezen
was nog nooit zo leuk als nu, met al die moppenboekjes, stripjes,
weetjes, versjes etc.

De Nederlandse kinderpoëzie is van hoog niveau! Topauteurs als Hans
& Monique Hagen, Erik van Os, Bette Westera en Koos Meinderts
schrijven poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, geestig, grappig en vol
taalplezier. Alle kinderen vinden het leuk om deze gedichten te horen
en te spelen met taal. Zo wordt hun gevoel voor taal en ritme aangewakkerd. Bij de kist is ook een lesbrief inbegrepen.
Je kunt er ook voor kiezen een keer een dichter op school uit te nodigen. De Bibliotheek regelt dit graag voor je!

Bestel hier!

Wereldkinderen
Groep 3, 4 en 5
Leesbevordering
Hoe leven kinderen in andere landen? Hoe ziet hun school eruit en wat eten ze daar? Welke liedjes zingen ze? Iedere kist bevat De Liedjesatlas en Liedjes zonder grenzen, boeken & cd’s met liedjes uit allerlei landen, vertaald in het Nederlands door Koos Meinderts, met muziek van Thijs Borsten.
Verder zit de kist vol boeken over (kinderen in) andere landen, met leuke lesideeën.
Het is ook mogelijk om via de Bibliotheek een voorstelling aan te vragen door de makers van De Liedjesatlas.

Bestel hier!

Bee-bot

Groep 1, 2, 3 en 4
Mediavaardigheid
De Bee-Bot is een lespakket met een programmeerbare robot. Kinderen kunnen de robot zelf programmeren door een route uit te stippelen en deze in te stellen. De Bee-Bot volgt deze route door de instructies van de leerlingen op te volgen. Om de Bee-Bot ook te kunnen gebruiken bij bestaande lesmethoden zoals rekenen en taal, zijn er handige lesbrieven toegevoegd aan deze leskist en meer dan 150
verwisselbare kaarten.

Bestel hier!

Bestel hier!

Book-o-matic
Groep 2, 3 en 4
Mediavaardigheid
Een eigen film maken hoeft niet moeilijk te zijn… Tijdens de Book-O-Matic workshop maken de leerlingen in tweetallen met verschillende plaatjes hun eigen stripverhaal! Met hun fantasie laten ze de
figuurtjes de leukste avonturen beleven. Als de plaatjes in de goede volgorde liggen is er de optie om
in een extra lesuur de verhalen zelf in te spreken op de camera terwijl ze de plaatjes langs de camera
bewegen. Zo ontstaat een complete film.

Bestel hier!

Harry de Kat

GROEP 4

Groep 1, 2 en 3
Mediavaardigheid
De ‘Harry de Kat’ leskist biedt groep 1 t/m 3 een leuke, interactieve en vooral laagdrempelige instaples
actie > reactie in de vorm van een spel. Gebaseerd op het prentenboek ‘Een huis voor Harry’, leert het
spel de kinderen wat de basisstappen van programmeren zijn. In groepjes doorlopen ze verschillende
levels, waarbij ze Harry via een doolhof van straatjes naar de vlinder moeten helpen en uiteindelijk…
naar huis!

Bestel hier!

Lego WeDO
Groep 3, 4, 5 en 6
Mediavaardigheid
Met onze LEGO WeDO workshop bouw je samen aan een robotje, bijvoorbeeld Milo of een krokodil.
Daarna leer je de robot te besturen met een app op de Ipad. Voor kinderen tussen 6 en 9 is dit een
mooie kennismaking met robotica en leren programmeren!

Bestel hier!

Leesbevordering

Vette Versjes

Los met lezen!

Groep 3 en 4
Leesbevordering

Groep 3 en 4
Leesbevordering

De Nederlandse kinderpoëzie is van hoog niveau! Topauteurs als Hans & Monique Hagen, Erik van Os,
Bette Westera en Koos Meinderts schrijven poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, geestig, grappig en vol
taalplezier. Alle kinderen vinden het leuk om deze gedichten te horen en te spelen met taal. Zo wordt
hun gevoel voor taal en ritme aangewakkerd. Bij de kist is ook een lesbrief inbegrepen.

Bijna alle kinderen vinden het leuk als zij net hebben leren lezen. En dat willen wij graag zo houden!
Zorg daarom voor de lekkerste, leukste, grappigste en meest interessante avi-boekjes in de klas. Deze
kist wordt op maat gemaakt, dus geef vooral door welke avi-niveaus je graag wilt hebben. Leren lezen
was nog nooit zo leuk als nu, met al die moppenboekjes, stripjes, weetjes, versjes etc.

Bestel hier!

Bestel hier!

Toneellezen

Wereldkinderen

Groep 4, 5, 6 en 7
Leesbevordering

Groep 3, 4 en 5
Leesbevordering

Toneellezen biedt een andere vorm van samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op. De
teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Kinderen beleven
erg veel plezier aan deze vorm van lezen.

Hoe leven kinderen in andere landen? Hoe ziet hun school eruit en wat eten ze daar? Welke liedjes zingen ze? Iedere kist bevat De Liedjesatlas en Liedjes zonder grenzen, boeken & cd’s met liedjes uit allerlei landen, vertaald in het Nederlands door Koos Meinderts, met muziek van Thijs Borsten.
Verder zit de kist vol boeken over (kinderen in) andere landen, met leuke lesideeën.
Het is ook mogelijk om via de Bibliotheek een voorstelling aan te vragen door de makers van De Liedjesatlas.

Bestel hier!

Bestel hier!

Mediavaardigheid
Bee-bot

Book-o-matic

Groep 1, 2, 3 en 4
Mediavaardigheid

Groep 2, 3 en 4
Mediavaardigheid

De Bee-Bot is een lespakket met een programmeerbare robot. Kinderen
kunnen de robot zelf programmeren door een route uit te stippelen en
deze in te stellen. De Bee-Bot volgt deze route door de instructies van
de leerlingen op te volgen.

Een eigen film maken hoeft niet moeilijk te zijn… Tijdens de Book-O-Matic workshop maken de leerlingen in tweetallen met verschillende
plaatjes hun eigen stripverhaal! Met hun fantasie laten ze de figuurtjes de leukste avonturen beleven. Als de plaatjes in de goede volgorde
liggen is er de optie om een complete film te maken.

Bestel hier!

Lego WeDO
Groep 3, 4, 5 en 6
Mediavaardigheid
Met onze LEGO WeDO workshop bouw je samen aan een robotje, bijvoorbeeld Milo of een krokodil.
Daarna leer je de robot te besturen met een app op de Ipad. Voor kinderen tussen 6 en 9 is dit een
mooie kennismaking met robotica en leren programmeren!

Bestel hier!

Bestel hier!

GROEP 5-6

Leesbevordering

Het grote ZOEKbezoek aan de
Bibliotheek

Beestachtig

Groep 6 en 7
Leesbevordering

Groep 5 en 6
Leesbevordering

Uit onderzoek blijkt dat kinderen heel handig zijn met alle moderne apparatuur en nieuwe media,
maar helemaal niet goed zijn in het vinden van precies de juiste (en betrouwbare) informatie. Daar
helpt dit groepsbezoek bij.
De Bibliotheek Eemland biedt dit groepsbezoek gratis aan alle groepen 6/7 in Eemland aan, omdat ze
vindt dat informatievaardigheid van wezenlijk belang is om volwaardig mee te kunnen doen in de
maatschappij.

De jeugdliteratuur barst van de mooie dierenverhalen. Verhalen waarin dieren zelf de hoofdrol spelen,
verhalen over onverwachte vriendschappen tussen mens en dier, verhalen over kinderen die dieren
redden, boeken voor kinderen die van paarden houden of een boek met moderne fabels.
Voor elk wat wils in de boekenkist Beestachtig, want wie houdt er nu niet van dieren?
Voor ieder gelezen boek krijgen de leerlingen een sticker in hun dierenpaspoort, en bij dit project
wordt een gastles gegeven door de bibliotheekmedewerker.

Bestel hier!

Bestel hier!

Boektrailer maken

Klassikaal lezen

Toneellezen

Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Groep 4, 5, 6 en 7
Leesbevordering

Films die binnenkort in de bioscoop draaien worden altijd aangekondigd met mooie filmtrailers. Maar
verdienen leuke boeken niet ook een mooie trailer? Met dit schoolproject worden een leskist en leerzame gastles gecombineerd. Aan het begin van de periode ontvang je op school de kist met boeken op het
leesniveau van de klas. In kleine groepjes lezen de leerlingen het boek en verzinnen ze samen een leuke
campagne om deze goed te promoten. Afsluitend komt een Medialab-docent de klas helpen bij het maken van korte boek-promotiefilmpjes: de enige echte boektrailers!

Bestel hier!

Lees met de hele klas hetzelfde boek! In de leskist zit voor iedere leerling een boek. Keuze uit:
– Borealis van Marloes Morshuis
– Cyberboy van Tanja de Jonge
– Graaf Sandwich van Jan Paul Schutten
– Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood

Bestel hier!

Toneellezen biedt een andere vorm van samenlezen. Twee lezers (of
meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten
hardop. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds
afwisselen. Kinderen beleven erg veel plezier aan deze vorm van lezen.

Bestel hier!

Van rijm tot rap
Fake News Quiz

Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Deze kist zit boordevol poëziebundels van de beste en grappigste Nederlandse dichters. De leerlingen
genieten van spelen met taal, leren wat poëzie eigenlijk is en kunnen zelf ook aan de slag met creatieve opdrachten rondom poëzie.

Met de Fake News Quiz wordt de kennis van de klas én de leerkracht rondom het thema ‘fake news’ getest. Kan 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?

Na een inspirerende gastles in de klas heeft iedereen zin in poëzie en is het nog wekenlang genieten
met de leukste dichtbundels voor kinderen.

Bestel hier!

Mediavaardigheid
Educatieve escaperoom

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid
In deze vernieuwde escaperoom worden de leerlingen opgesloten in een ruimte vol games en spectaculaire licht- en geluidseffecten met als opdracht een missie te volbrengen. Als ‘agenten’ van de PRYSM
Security politieteams werken ze samen en leren ze prioriteiten te stellen om het doel binnen de tijd te
halen. Tijdens het spel worden ze uitgedaagd verschillende puzzels op te lossen, wat niet alleen belangrijk bewijsmateriaal zal opleveren, maar hen ook helpt hun vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld burgerschap, mediawijsheid, economie en computational thinking verder te ontwikkelen.

Bestel hier!

Bestel hier!

Hackshield
Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid
Vanaf maart 2023 brengt het Medialab een ware HackShield experience naar jullie eigen schoolplein.
Een truck vol interactieve puzzels op het gebied van digitaal burgerschap staat klaar om de leerlingen
van groep 6, 7 en 8 op speelse wijze digitaal weerbaarder te maken.
De truck komt gratis naar jullie school, wel moeten er minimaal 3 klassen op één dag deelnemen. Dit
kunnen ook gemengde groepen zijn of groepen van één leerjaar. Als het niveau maar groep 6+ is.

Bestel hier!

Minecraft Bouwwedstrijd

De Kettingreactie Machine

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

De enige echte Minecraft bouwwedstrijd van Het Medialab! De speerpunten van de “21st Century
Skills” zijn samenwerken, creativiteit en leren programmeren. Dit komt allemaal samen in Minecraft.
Met dit immens populaire spel leren kinderen al deze vaardigheden door in teamverband een opdracht uit te voeren. Dit doen ze door te bouwen met de digitale blokken van het spel. Nagenoeg alle
kinderen vanaf groep 5 kennen het. Jongeren krijgen in teams een eigen terrein om op te bouwen.

Met de educatieve game Contraption Maker maak je zelf de meest geweldige kettingreacties. Lanceren, botsen, hendels en roltrappen. Gebruik je fantasie om de bal via de gekste routes naar het doel
van de missies te krijgen. De Medialab docent komt naar de school om de klas te begeleiden door het
spel.

Bestel hier!

Lego WeDO

Micro:Bit Maker Kit

Groep 3, 4, 5 en 6
Mediavaardigheid

Groep 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Met onze LEGO WeDO workshop bouw je samen aan een robotje, bijvoorbeeld Milo of een krokodil. Daarna leer je de robot te besturen met
een app op de Ipad. Voor kinderen tussen 6 en 9 is dit een mooie kennismaking met robotica en leren programmeren!

Bestel hier!

Bijna iedereen heeft wel draagbare muziekspeler en iedereen drukt
meerdere malen per dag op PLAY op de afstandsbediening of telefoon.
Maar… hoe wordt zo’n app eigenlijk gemaakt? En zou je dat zelf ook
kunnen doen? Nou en of! Dankzij de Micro:Bit Maker Kit kan iedereen
zijn eigen multimediaspeler maken! Met de eenvoudige handleiding
doorlopen de leerlingen stap voor stap het programmeerproces, en
kunnen ze zelfstandig aan de slag.

Bestel hier!

Bestel hier!

The Yellow Lego Challange
Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid
Tijdens deze gastles leren de kinderen hoe echte bruggen worden gebouwd en gaan ze met elkaar de
strijd aan. Met hulp van onze Medialab-docent en een enorme hoeveelheid gele LEGO-stenen gaan de
leerlingen in teams onderzoeken hoe een goede brug in elkaar zit. Hier komt natuurlijk wel een stukje
natuurkunde bij kijken… Hoe zorg je ervoor dat een brug opgewassen is tegen alle ele-menten? Hoe
overbrug je grote hoogtes en lange afstanden? Wat zijn de beste technieken om een brug stevig te
bouwen, zodat hij niet instort?

Bestel hier!

Leesbevordering

GROEP 7-8

Boektrailer maken
Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Met dit schoolproject worden een leskist en leerzame gastles gecombineerd. Aan het begin van de
periode ontvang je op school de kist met boeken op het leesniveau van de klas. In kleine groepjes
lezen de leerlingen het boek en verzinnen ze samen een leuke campagne om deze goed te promoten. Afsluitend komt een Medialab-docent de klas helpen bij het maken van korte boek-promotiefilmpjes: de enige echte boektrailers!

Bestel hier!

Het grote ZOEKbezoek aan de
Bibliotheek
Groep 6 en 7
Leesbevordering
Uit onderzoek blijkt dat kinderen heel handig zijn met alle moderne apparatuur en nieuwe media,
maar helemaal niet goed zijn in het vinden van precies de juiste (en betrouwbare) informatie. Daar
helpt dit groepsbezoek bij.
De Bibliotheek Eemland biedt dit groepsbezoek gratis aan alle groepen 6/7 in Eemland aan, omdat ze
vindt dat informatievaardigheid van wezenlijk belang is om volwaardig mee te kunnen doen in de
maatschappij.

Bestel hier!

Klassikaal lezen

Palmen op de Noordpool

Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Groep 7 en 8
Leesbevordering

Lees met de hele klas hetzelfde boek! In de leskist zit voor iedere leerling een boek. Keuze uit:
– Borealis van Marloes Morshuis
– Cyberboy van Tanja de Jonge
– Graaf Sandwich van Jan Paul Schutten
– Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood

Een kant-en-klare themacollectie met boeken over natuur, milieu en klimaatverandering. De kist bevat
zowel jeugdromans als informatieve boeken.

Bestel hier!

Bestel hier!

In de oorlog

Van rijm tot rap

Groep 7 en 8
Leesbevordering

Groep 5, 6, 7 en 8
Leesbevordering

Deze kist bevat veel boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over andere oorlogen en over
kinderen die met hun familie zijn gevlucht uit landen waar het nu nog oorlog is. Door het lezen over
oorlogen en vluchtelingen vergroten kinderen hun inlevingsvermogen. Het levensverhaal van één kind
dat moest onderduiken of naar een concentratiekamp werd afgevoerd, maakt veel meer indruk dan
het opsommen van aantallen slachtoffers.

Deze kist zit boordevol poëziebundels van de beste en grappigste Nederlandse dichters. De leerlingen
genieten van spelen met taal, leren wat poëzie eigenlijk is en kunnen zelf ook aan de slag met creatieve opdrachten rondom poëzie.

Bestel hier!

Na een inspirerende gastles in de klas heeft iedereen zin in poëzie en is het nog wekenlang genieten
met de leukste dichtbundels voor kinderen.

Bestel hier!

Mediavaardigheid

Hackshield

Educatieve escaperoom

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Vanaf maart 2023 brengt het Medialab een ware HackShield experience naar jullie eigen schoolplein.
Een truck vol interactieve puzzels op het gebied van digitaal burgerschap staat klaar om de leerlingen
van groep 6, 7 en 8 op speelse wijze digitaal weerbaarder te maken.

In deze vernieuwde escaperoom worden de leerlingen opgesloten in een ruimte vol games en spectaculaire licht- en geluidseffecten met als opdracht een missie te volbrengen. Als ‘agenten’ van de PRYSM
Security politieteams werken ze samen en leren ze prioriteiten te stellen om het doel binnen de tijd te
halen. Tijdens het spel worden ze uitgedaagd verschillende puzzels op te lossen, wat niet alleen belangrijk bewijsmateriaal zal opleveren, maar hen ook helpt hun vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld burgerschap, mediawijsheid, economie en computational thinking verder te ontwikkelen.

De truck komt gratis naar jullie school, wel moeten er minimaal 3 klassen op één dag deelnemen. Dit
kunnen ook gemengde groepen zijn of groepen van één leerjaar. Als het niveau maar groep 6+ is.

Bestel hier!

Bestel hier!

Fake News maken

Fake News Quiz

Groep 8
Mediavaardigheid

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Overal in het “echte” nieuws hoor je de term: “fake news”. Maar wat is
fake news? Hoe herken nieuws dat niet klopt? En hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Tijdens deze workshop ga je een tv-interview bekijken
zoals het is uitgezonden. In groepjes ga je vervolgens bekijken wat de
persoon op televisie heeft gezegd en hoe je die woorden kan manipuleren. Elk groepje maakt een andere versie van het interview: zo wordt
de gast negatief, grappig, heel rustig of misschien zelf wel ontzettend
boos neergezet! Door montage maak je woorden van de geïnterviewde
persoon heel anders...

Met de Fake News Quiz wordt de kennis van de klas én de leerkracht
rondom het thema ‘fake news’ getest. Kan 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?

Bestel hier!

Bestel hier!

De Kettingreactie
Machine
Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid
Met de educatieve game Contraption Maker maak je zelf de meest
geweldige kettingreacties. Lanceren, botsen, hendels en roltrappen.
Gebruik je fantasie om de bal via de gekste routes naar het doel van de
missies te krijgen. De Medialab docent komt naar de school om de klas
te begeleiden door het spel.

Bestel hier!

LEGO Mindstorms
Groep 8
Mediavaardigheid
Ben jij klaar voor de grootste LEGO uitdaging? In deze workshops van
drie uur gaan we met LEGO een robot bouwen en programmeren.
Onderzoek hoe viervoetige robots lopen, programmeer je eigen bewakingsrobot… of leer je hem hoe hij zelf moet basketballen? Niets is te
gek!

Bestel hier!

Micro:Bit Maker Kit

Minecraft Bouwwedstrijd

Groep 7 en 8
Mediavaardigheid

Groep 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid

Bijna iedereen heeft wel draagbare muziekspeler en iedereen drukt
meerdere malen per dag op PLAY op de afstandsbediening of telefoon.
Maar… hoe wordt zo’n app eigenlijk gemaakt? En zou je dat zelf ook
kunnen doen? Nou en of! Dankzij de Micro:Bit Maker Kit kan iedereen
zijn eigen multimediaspeler maken! Met de eenvoudige handleiding
doorlopen de leerlingen stap voor stap het programmeerproces, en
kunnen ze zelfstandig aan de slag.

De enige echte Minecraft bouwwedstrijd van Het Medialab! De speerpunten van de “21st Century Skills” zijn samenwerken, creativiteit en
leren programmeren. Dit komt allemaal samen in Minecraft. Met dit
immens populaire spel leren kinderen al deze vaardigheden door in
teamverband een opdracht uit te voeren. Dit doen ze door te bouwen
met de digitale blokken van het spel. Nagenoeg alle kinderen vanaf
groep 5 kennen het. Jongeren krijgen in teams een eigen terrein om op
te bouwen.

Bestel hier!

Schooljournaal
Groep 7 en 8
Mediavaardigheid
Groep 7 en 8 maken kunnen met deze gastles op één dag samen een journaal maken de camera’s en
apparatuur van Het Medialab. Op en rondom de school gaan de leerlingen in groepjes hun eigen korte
nieuwsitems filmen. Ze mogen docenten, de buurman of een klant van de lokale supermarkt interviewen over een onderwerp dat ze zelf interessant vinden. Nog even alle items aan elkaar presenteren
voor een echt greenscreen en dan is het schooljournaal al bijna af. Na de montage van de Medialab
docent kan het eindresultaat dezelfde avond nog bekeken worden met de hele school.

Bestel hier!

Weekjournaal in de klas
Een weekjournaal maken met de klas? Dat kan! Het Medialab biedt een leuke én leerzame gastles aan
om de klas op weg te helpen. Op maandag komt een specialist van het Medialab op school om uit te
leggen hoe je nieuws kunt verzamelen en hoe je er een goede tekst over schrijft. Vervolgens gaan de
leerlingen in groepjes informatie verzamelen voor een nieuwsitem, en met de videocamera’s van het
Medialab hier opnames bij maken.
Op vrijdag komt een Medialab docent naar school om de leerlingen te begeleiden in het aan elkaar te
praten en monteren van alle video’s in de studio. Het filmpje van het Weekjournaal wordt na de montage meegegeven aan de klas.

Bestel hier!

Bestel hier!

The Yellow Lego Challange
Groep 5, 6, 7 en 8
Mediavaardigheid
Tijdens deze gastles leren de kinderen hoe echte bruggen worden gebouwd en gaan ze met elkaar de
strijd aan. Met hulp van onze Medialab-docent en een enorme hoeveelheid gele LEGO-stenen gaan de
leerlingen in teams onderzoeken hoe een goede brug in elkaar zit. Hier komt natuurlijk wel een stukje
natuurkunde bij kijken… Hoe zorg je ervoor dat een brug opgewassen is tegen alle ele-menten? Hoe
overbrug je grote hoogtes en lange afstanden? Wat zijn de beste technieken om een brug stevig te
bouwen, zodat hij niet instort?

Bestel hier!

Algemene informatie
Periodes Educatief Aanbod

Jeugdmedewerkers per vestiging

• Periode 1: 5 september t/m 9 december
• Periode 2: 9 januari t/m 31 maart
• Periode 3: 11 april t/m 30 juni

Baarn
Laura MacKaaij
l.mackaaij@bibliotheekeemland.nl

Om in je agenda te zetten

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

• Kinderboekenweek
5 t/m 16 oktober
• Week van de Mediawijsheid
4 t/m 11 november
• De Nationale Voorleesdagen
25 januari t/m 4 februari
• Kinderjury
8 februari t/m 21 mei

Contactgegevens Specialisten
Leesbevordering basisonderwijs:
Lies Pannevis
033 4631914
l.pannevis@bibliotheekeemland.nl
Medialab
Reda van der Putten
033 4631914
r.van.der.putten@bibliotheekeemland.nl

Het Eemhuis
Paulien Kortekaas
p.kortekaas@bibliotheekeemland.nl
Annelotte Lammers
a.lammers@bibliotheekeemland.nl
Hoogland
Anita Sindelka
a.sindelka@bibliotheekeemland.nl
Yolanda van Putten
y.van.putten@bibliotheekeemland.nl
Leusden
Inge van Spriel
i.van.spriel@bibliotheekeemland.nl
Elles van Steeg
e.van.steeg@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

