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Algemene pakketten

U wilt natuurlijk graag boeken en  
andere materialen lenen om in de klas te 
gebruiken bij de lessen en het voorlezen. 
Graag bieden wij u een abonnement aan. 
Met 50% korting ten opzichte van gewone 
leners kunt u het hele jaar zoveel  
materialen lenen als u wilt (met een 
maximum van 10 materialen per keer). 

Een groot voordeel 
voor u is dat u het 
abonnement zowel 
voor uw klas als 
voor uzelf kunt 
gebruiken.
Met het formulier op  
www.bibliotheekeemland.nl/educatie 
kunt u aantonen dat u werkzaam bent 
op een school of instelling binnen de 
regio Eemland. U kunt dit formulier  
meenemen naar uw eigen vestiging  
van de Bibliotheek Eemland. 

In alle vestigingen 
van de Bibliotheek 
Eemland bestaat 
de mogelijkheid 
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.

 

Voor alle groepen geldt dat het te allen 
tijde mogelijk is om een bezoek aan de 
Bibliotheek te brengen. In overleg met 
u stellen we het programma van dit 
bezoek helemaal af op uw groep. Tijdens 
het bezoek kunnen we de kinderen veel 
leren over de Bibliotheek en kennis laten 

maken met nieuwe  
materialen.  

We kunnen er  
natuurlijk ook 
een gezellig  
voorleesfeestje 
van maken.

50% 
korting
per pas

Gratis!

€ 30,-

Inleiding

Beste medewerkers van voorschoolse instellingen en scholen,

Voor u ligt het nieuwe educatieve programma van de Bibliotheek Eemland. In deze  
brochure vindt u alle projecten voor het schooljaar 2018-2019. Voor uitgebreidere  
beschrijvingen kijk op onze website www.bibliotheekeemland.nl/educatie.

Er zijn weer prachtige nieuwe producten in ons aanbod, zoals: 
 leesprogramma ‘Anders dan anders’, ook voor groep 7/8;
 toneellezen, nu ook voor groep 6/7;
 leeskisten over WOII, democratie, robotica en bekroonde boeken;
 workshop boektrailer maken;
 nepnieuws maken.

En goed nieuws: de Educatieve Escaperoom blijft geopend!

Met vriendelijke groet, 

De jeugdspecialisten van de Bibliotheek Eemland
Lies Pannevis en Reda van der Putten

Leerdoelen 21st Century Skills
De Bibliotheek Eemland hanteert de leerdoelen 21st Century Skills zoals deze  
zijn omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor digitale geletterdheid.  
Meer informatie vindt u op www.bibliotheekeemland/medialab.

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

Groepsbezoek op maat

Groepsgewijs lenenHet abonnement
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Een projectcollectie is een collectie van 
boeken en materialen over een onder-
werp van uw eigen keuze. Bijvoorbeeld 
over feesten, landen, verkeer, ridders of 
poëzie. Alle thema’s zijn mogelijk, met 
uitzondering van de seizoenen en de 
feestdagen. De grootte van de project- 
collectie kunt u zelf aangeven.* U leent 
de collectie voor een periode van zes 
weken. Als u van plan bent om vaker 
projectcollecties te lenen kunt u over- 
wegen een projectcollectie-abonnement 
te nemen.

Kosten projectcollecties:
 Tot 10 materialen € 7,50
 Tot 20 materialen € 10,-
 Tot 35 materialen € 15,-

Kosten projectcollectie-abonnement:
  10 projectcollecties  
tot 10 materialen € 65,-

  10 projectcollecties  
tot 20 materialen € 90,-

  10 projectcollecties  
tot 35 materialen € 135,-

* Het kan zijn dat over een bepaald onderwerp     
   weinig boeken en materialen beschikbaar zijn.

Een echte kinderboekenschrijver die op 
bezoek komt op school is voor de kinderen  
een hele belevenis, en heeft een zeer 
stimulerend effect op het leesgedrag!  
Als u een schrijver wilt uitnodigen kan de 
Bibliotheek u daarbij adviseren en voor u 
bemiddelen bij De Schrijverscentral. Met 
een collectie boeken van de betreffende 
auteur en wat leuke lesideeën zorgen we 
ervoor dat het een bezoek wordt dat de 
kinderen niet snel vergeten!

Voor ouders/docenten

Tijdens een ouderavond of koffieochtend 
brengt een enthousiaste en deskundige  
Bibliotheekmedewerker bekende en 
nieuwe kinderboeken en andere  
materialen onder de aandacht. Ouders 
worden voorgelicht over het belang  
van lezen en voorlezen.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod 
komen:

 waarom is voorlezen zo belangrijk?
  welke boeken zijn geschikt voor  
welke leeftijd?

  welke boeken zijn er voor  
beginnende lezers?

  hoe kun je een kind stimuleren dat 
niet van lezen houdt of dyslexie heeft?

  wat zijn leuke nieuwe boeken om  
voor te lezen?

  wat is het verschil tussen digitaal 
lezen en lezen in een gewoon boek?

  waar vind ik leuke informatie over 
lezen en leestips?

 zijn er ook leuke boeken-apps en  
 digitale prentenboeken?

Onze specialist Mediavaardigheden kan 
op uw school een ouderavond verzorgen  
over onderwerpen als:

 mijn kind op internet
 cyberpesten
 smartphones
 digital Tools
 etc.

Nog niet alle ouders zijn doordrongen  
van het belang van (voor)lezen en 
sommigen weten zelfs niet dat ze hun 
kinderen al vanaf hun geboorte gratis  
lid kunnen maken van de Bibliotheek.  
Daarom nodigt de Bibliotheek ook de 
ouders van harte uit om mee te komen 
tijdens een groepsbezoek van de school 
aan de bibliotheek. 

Kwaliteitsbevordering voor leraren van 
de bovenbouw 

Leren programmeren kan tegenwoordig 
met gratis online programma’s zoals 
Scratch. Docenten kunnen dit gemakkelijk 
zelf toepassen in de klas, als ze met het 
programma hebben leren werken. In deze 
twee uur durende workshop leren alle 
docenten van de bovenbouw om zelf met 
Scratch aan de slag te gaan in de klas.

op  
aanvraag 

Workshop
€ 195,-

op  
aanvraag 

Projectcollectie aanvragen Schrijver in de klas Lezingen en workshops Ouderbetrokkenheid

Leraren basiscursus Scratch
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Aanbod voor voorschoolse instellingen

Voor de instellingen die meedoen met 
‘BoekStart in de kinderopvang’ is een 
cursus van drie dagdelen ontwikkeld, 
waarbij medewerkers worden opgeleid 
tot voorleescoördinator. Ook voor mede-
werkers van instellingen die (nog) niet 
meedoen aan dit project is het mogelijk
om deze cursus te volgen.

Aan bod komen onder meer:
 voorlezen voor baby’s
 interactief voorlezen met peuters
  leeftijdsfases van kinderen en  
bijbehorende materialen

 taalontwikkeling
 het belang van voorlezen
 taalachterstand
 de voorleesplek
 ouderbetrokkenheid

Het is mogelijk voor uw instelling een 
training op maat te maken. Door deze 
training worden uw medewerkers (nog) 
enthousiaster over boeken en lezen en 
weten ze nog beter 
hoe ze interactief 
voorlezen kunnen 
inzetten om de 
(taal)ontwikkeling 
van kinderen te 
stimuleren!

 

Bij ieder VVE-thema waarmee u werkt 
op de speelzaal of voorschoolse opvang 
heeft de Bibliotheek leuke boeken en  
andere materialen. Projectcollecties  
worden op maat voor u samengesteld. 
(Voor de tarieven: zie p. 6)

Op de volgende pagina’s ziet u een  
overzicht van de vertelplaten per  
thema. Voor meer informatie en om  
in te schrijven kijk op onze website  
bibliotheekeemland.nl/educatie

 
Een kamishibai is een houten vertelkastje 
dat oorspronkelijk uit Japan komt.
De kamishibai wordt op een tafel gezet 
en geeft het verhaal dat bij de platen 
wordt verteld een magisch karakter. De 
voorlezer heeft zijn handen vrij en alle 
kinderen kunnen de platen goed zien.  
U kunt een vertelkastje en diverse vertel-
platen lenen bij de Bibliotheek Eemland. 
Op de volgende pagina’s ziet u een over-
zicht van de vertelplaten per thema.

op  
aanvraag 

lenen
vertelkastje  

€ 5,- 

lenen
vertelplaten  

€ 2,50 

Training voor medewerkers

Materialen bij de VVE-thema’s

Vertelkasten en vertelplaten
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Overzicht vertelplaten per thema

Thema Vertelplaten-AP
(voor peuters)

Vertelplaten-AK
(voor kleuters)

Welkom
De eerste schooldag van 
Milan

Knuffels/slapen
En nu lekker slapen, Sam! /
Ssst! De tijger slaapt

Eten en drinken
Anna eet graag fruit / Boer 
Boris gaat naar de markt

Ziek en Gezond /
Hatsjoe

Karel in het ziekenhuis

Lente / Erop uit / 
Buiten spelen

Krrrr…okodil!

Pasen
Kaatje viert Pasen /  
Piep, het is Pasen

Dieren
Mama kwijt / We hebben er 
een geitje bij / De leeuw is los

De reuzenkrokodil
Kleine Kangoeroe

Kinderboerderij  We hebben er een geitje bij

Baby’s  Bollebuikbaby

Dit ben ik / Ik en mijn 
familie / Mensen /
Ik en jij

Dat ben jij, Kiki / Anna en 
haar lieve familie / Kas bij 
opa + oma / Mama kwijt

De Wiebelbillenboogie
Kleine Kangoeroe

Kleding
Ik wil die! /
De schoenen van mama

Vriendjes / Spelen Waar is Dikkie Dik? Krrrr…okodil!

Feest / Jarig
Kaatje viert carnaval /
Dikkie Dik is jarig /
Ssst! De tijger slaapt

Kikker en een heel bijzonde-
re dag / Kleine Ezel en jarige 
Jakkie / Nog 100 nachtjes

Thema Vertelplaten-AP
(voor peuters)

Vertelplaten-AK
(voor kleuters)

Herfst / Regen / Weer
Karel in de herfst /  
Wat nu, Olivier?

Fiet wil rennen

Groot en klein
Kleine muis zoekt een huis / 
Mama kwijt

Anton kan toveren / Ik wil de 
maan / Kleine Kangoeroe /  
De kleine walvis

Zomer / Water Boer Boris gaat naar zee Plons! / Vera

Wonen Kleine muis zoekt een huis
De wiebelbillenboogie / Klein 
mannetje heeft geen huis

Kunst / Kleur en vorm De krijtjes staken

Verkeer
Boer Boris naar de markt / 
De leeuw is los

Bang zijn / Gevoelens
Raad eens hoeveel 
ik van je hou / 
Mama kwijt

Kikker is bang / 
Kikker is verliefd / 
Kleine ezel en jarige Jakkie / 
De Gruffalo

Fantasie / Dromen / 
Ridders

Ridder Rikki / Is dit alles?

Winter Boer Boris in de sneeuw Kikker in de kou

Sinterklaas Sinterklaasje
Rikki helpt Sinterklaas /
Kleine ezel en Sinterklaas / 
Met opa naar de Sint

Kerstmis Kerstmis (Bruna) Rikki wil een kerstboom
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Aanbod voor de basisschool

De cursus Open Boek is bestemd voor  
leerkrachten die de rol van leescoördi- 
nator binnen hun school vervullen.  
De leescoördinator brengt meer eenheid 
in het leesonderwijs binnen de school, 

vanuit het perspectief van 
leesbevordering, leesbe-

leving en leesinteresse. 
De cursus Open Boek 

bestaat uit vier bijeen- 
komsten, waarin ook het 

uitwisselen van ideeën en 
kennismaken met nieuwe boeken een 

belangrijke rol speelt. Eindopdracht van 
de cursus is het maken van een lees- 
mediaplan voor de school,  
waarin onder meer visie,  
doelen, actieplan en  
jaarprogramma  
worden  
vastgelegd.

 
Voor het jaarlijks meten en vergelijken 
van leesattitude, leesniveau en leen- 
gedrag van de leerlingen is er de lande-
lijke monitor. Scholen met de Bibliotheek 
op school doen hier automatisch aan 
mee. Andere scholen kunnen zich hier-
voor aanmelden.

 

Door het project ‘de Bibliotheek op school’ 
wordt er dagelijks op inspirerende wijze 
aandacht besteed aan lezen: vrij lezen, 
voorlezen en praten over boeken. 

Als kinderen een kwartier per dag vrij 
lezen en/of worden voorgelezen leren zij 
1000 nieuwe woorden per jaar.

€ 300,- per  
deelnemer,  

inclusief  
lesboek

Data 
Open Boek 2019: 

13 februari, 13 maart,  
17 april en 22 mei

van 14.45 uur 
tot 17.30 uur.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het 
primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samen-
werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is 
kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Meer leeskilometers maken 
betekent beter in taal.

Bouwstenen de Bibliotheek op school

Zorg voor voldoende actuele boeken in de 
school door het inrichten van een fysieke 
schoolbibliotheek. Eventueel  
aangevuld met een wisselcollectie,  
het klassikaal lenen in een vestiging,  
het huren van projectcollecties,  
leesbevorderings- 
projecten of  
combinaties 
hiervan.

 

Een digitaal portaal waar leerlingen 
boeken in kunnen zoeken en reserveren, 
waar ze worden gestimuleerd en verleid 
tot lezen en hun leeshistorie bij kunnen 
houden.

 

Met aandacht voor informatievaardig-
heden in een doorgaande leerlijn en 
handvatten om mediawijsheid beter  
op de agenda te zetten.

Een deskundige bibliotheekmedewerker 
(leesconsulent) houdt u op de hoogte van 
de nieuwe ontwikkelingen op leesgebied  
en actuele, populaire boeken voor de 
jeugd. De Bibliotheek organiseert netwerk- 
bijeenkomsten waarbij workshops rondom  
leesbevordering op het programma staan.

Wilt u ook bouwstenen van de  
Bibliotheek op school inzetten op  
uw school? Neem dan contact op  
met de Bibliotheek Eemland.

Cursus Open Boek Meten is weten!

Collectie Expertise

Uitleensysteem

Mediavaardigheid

Lezen

Tarieven op 
aanvraag.

Voor een beperkt  
aantal scholen  

beschikbaar.
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Kant-en-klare educatieve projecten

U kunt reserveren voor:   

Periode 1 3 september t/m 12 oktober 
Periode 2 5 november t/m 14 december
Periode 3 7 januari t/m 15 februari
Periode 4 11 maart t/m 19 april
Periode 5 13 mei t/m 28 juni

De school zorgt zelf voor het ophalen en wegbrengen van de projectkisten.

De kant-en-klare projecten kunt u lenen voor een periode van ca. 6 weken. Zij bestaan 
meestal uit een kist met boeken en andere materialen en een handleiding met lessugges-
ties. Bij veel projecten wordt een introductieles gegeven door de jeugdmedewerker of de 
specialist Mediavaardigheden.

Met boeken over feesten en emoties (groep 1/2)

Het boek van Max Velthuijs staat centraal  
in dit project. Het boek sluit aan bij 
onderwerpen als feest, jarig zijn, 
dagen van de week, emoties en 
kleuren. De leerlingen kunnen 
het verhaal naspelen met dieren-

maskers van de boekfiguren. 
De kist bevat naast Kikker en  
een heel bijzondere dag nog 
andere boeken over de thema’s,  
en natuurlijk een handleiding 
met lessuggesties. 

Aanbieding: 
bij afname van  

5 projecten of meer  
in één periode worden 

de kisten gratis op 
school bezorgd.

Aanbod per groep van de basisschool

Vertelplaten

Veel vertelplaten uit het voorschools aanbod zijn ook heel geschikt voor de kleuters.  
Zie voor een overzicht op thema pagina 10 en 11. Lenen kastje: € 5,-. Lenen platen: € 2,50.

  
Over vriendschap en de zee (groep 1/2)

Omdat de mooiste vis van 
de zee al zijn schatten voor 
zichzelf wil houden vinden 
de andere vissen hem niet 

aardig. Het pakket bevat naast boeken 
over de mooiste vis, ook een vissenpakje 
met afneembare schubjes, een lesbrief 
met voorlees- en verwerkingssuggesties 
en allerlei andere boeken die aansluiten 
bij de thema’s.

Over piraten (groep 1/2)

Het boek van Ingrid en Dieter 
Schubert staat centraal in dit 
project. In de kist vindt u naast 
Woeste Willem nog meer boeken over 
piraten, een piratenvlag, een vingerpopje, 
een memoryspel en een handleiding met 
lessuggesties. Behalve over piraten gaat 
dit project ook over vriendschap, angst, 
schaamte, stoer zijn en heldendom.

Over kunst voor kleuters (groep 1/2)

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 splinter-
nieuwe project, boordevol boeken 
en kunstzinnige ideeën!

Als onderdeel van dit project kunt u 
met uw klas een bezoek brengen aan 
de Kunstuitleen. Meer hierover in het 
volgende blokje.

Kijken, kletsen en kiezen (groep 1/2/3/4)

Bibliotheek Het Eemhuis heeft niet alleen 
boeken in huis, maar ook kunstwerken, 
heel veel kunstwerken. En het leuke is; ze 
zijn allemaal te leen, net als de boeken.

Als onderdeel van het project Het Blauwe 
Paard kunt u met uw klas een bezoek 
brengen aan de Kunstuitleen; samen 
kunstwerken bekijken, erover kletsen 
en dan natuurlijk kiezen en meenemen 
naar school. Meer weten over dit project 
of speciale wensen? Stuur een mailtje 
naar educatie@bibliotheekeemland.nl

€ 25,-

€ 25,-

Kikker en een heel bijzondere dag

De mooiste vis van de zee

Woeste Willem

Aanbod van de Kunstuitleen

Het Blauwe Paard

€ 25,-

€ 25,-
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(groep 3)

Als je net leert lezen, is de Bibliotheek 
natuurlijk één grote schatkamer! Groep 
3 bezoekt de Bibliotheek en krijgt daar 
uitleg over alle verschillende materialen 
die beschikbaar zijn. Het is een speels 
bezoek, waarbij een spel wordt gespeeld 
en een mooi verhaal wordt voorgelezen. 
Ouders zijn hierbij ook van harte wel-
kom. Alle groepen 3 in de regio Eemland 
ontvangen in het na-
jaar een uitnodiging 
voor dit bezoek. 

Een project met boeken over sprookjes 
(groep 3/4)

Met een groot sprookjesboek in de klas 
worden vijf verschillende sprookjes 
geïntroduceerd. Bij de introductie opent 
de leerkracht het grote sprookjesboek en 
daar vinden de leerlingen een opdracht 
die hen leidt naar het sprookje van 
die week. Uit de handleiding kiest de 
leerkracht een introductie en een aantal 
verwerkingssuggesties.

(groep 3/4/5)

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, een boek & cd 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. 
Nu nog meer boeken!

€ 25,-

Thema: Ik lach me een aap! 
Boeken lezen en stickers verzamelen,  
met introductieles door de Bibliotheek-
medewerker! (groep 3/4/5/6)

Boeken vol grappen en grollen! Met mop-
penboekjes voor beginnende lezers en de 
leukste humoristische kinderboeken van 
dit moment. Zorgt zeker voor veel ge-
grinnik in de klas, en dus veel leesplezier! 
Begrijpend lezen gaat vanzelf vooruit, 
want je wilt die grap wel snappen.
De bibliotheekmedewerker komt een  
leuke introductieles geven, en daarna: 
lezen maar! U ontvangt een kist vol  
boeken en een handleiding met lessug-

gesties. Iedere leerling 
krijgt een pasje om 
smiley-stickers te 
verzamelen voor elk 
gelezen boek.

  

 

(groep 4/5/6/7)

Toneellezen biedt een  
andere vorm van samen-
lezen. 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. Deze kist bevat boekjes die 
variëren van Avi-niveau M4 tot E5 of  
M5 tot M7.

Boeken over… boeken! Met introductieles. 
(groep 5/6)

Wanneer zijn mensen begonnen met 
schrijven? Waarom zijn mensen boeken 
gaan schrijven? Wanneer zijn de eerste 
bibliotheken ontstaan? Waarom was 
de uitvinding van de boekdrukkunst zo 
belangrijk? Hoe wordt een boek eigenlijk 
gemaakt? Op al deze vragen krijg je een 
antwoord tijdens de introductieles door 
de bibliotheekmedewerker. Daarna is er 
een kist vol boeken en 
creatieve opdrachten 
voor schrijvers en  
tekenaars in de dop!

Gratis

€ 40,- 
incl. gastles€ 25,-

De Boekenfabriek 

De liedjesatlas Er was eens…

Bibliotheekbezoek Toneellezen

€ 40,- 
incl. gastles

€ 40,- 
incl. gastles

Leesprogramma
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Thema: Anders dan anders.
Boeken lezen en stickers verzamelen, 
met introductieles door de 
bibliotheekmedewerker. 
(groep 5/6/7/8)

Iedereen is anders, maar 
sommigen zijn anders 
anders dan de anderen. Hoe 
gaan we om met verschillen in de klas, 
diversiteit? Dat kan over van alles gaan: 
kinderen met een beperking, een andere 
gezinsvorm, een andere culturele achter-
grond en ga zo maar door. Boeken bieden 
vaak een prima uitgangspunt om over 
verschillen te praten.

De bibliotheekmedewerker komt een 
introductieles geven in de klas, en daarna: 
lezen maar! U leent een kist met 40 schit-
terende boeken over dit thema. Bij de kist 
hoort een handleiding met lessuggesties 
voor de leerkracht, en iedere leerling krijgt 
een pasje om stickers te verzamelen.

(groep 5/6/7/8)

Een koffer met verhalen en 
attributen over Europa.

Project met boeken en films (groep 5/6/7/8)

De school ontvangt een collectie boeken 
en dvd’s met verfilmingen van deze boe-
ken. In kleine groepjes lezen de leerlingen 
een boek en zij bekijken thuis of op school 
de verfilming. Elk groepje maakt een 
boekverslag en bereidt een presentatie 
voor. Na de verschillende presentaties 
wordt gestemd, om te bepalen aan  
welke film de Oscar wordt uitgereikt. 
Deze verfilming wordt klassikaal op  
dvd vertoond.

Met nieuwe titels en de mogelijkheid een 
dvd-speler te lenen.

€ 25,-

€ 15,-

Bekijk ’t maar! 

De Europese verhalenkoffer

Project met informatieve boeken  
(groep 6)

U gaat met de kinderen aan de slag 
met een kist vol informatieve boeken. 
Kinderen werken in groepjes aan vragen 
en opdrachten die gekoppeld zijn aan 
deze boeken. Hoe bruikbaar, leerzaam en 
leuk zijn deze boeken? Kun je er makke-
lijk informatie in opzoeken? Ze kiezen 
vervolgens hun top 6!
Een goede voorbereiding op 
het gebruiken van boeken voor 
spreekbeurten en werkstukken.

Mediavaardigheden aanleren, boeken 
en informatie zoeken in de Bibliotheek 
(groep 6/7)

De leerlingen krijgen koffertjes met  
opdrachten waarmee ze beter leren  
zoeken: zoeken naar boeken, zoeken in  
databanken en zoeken naar informatie  
op internet. Maar is de gevonden infor-
matie ook betrouwbaar? Behalve leuk 
en leerzaam is dit groepsbezoek ook 
een ideale voorbereiding op het maken 
van een werkstuk of het houden van 
een spreekbeurt. U kunt zelf aangeven 
in welke periode dit bezoek het beste 
uitkomt.

Leesprogramma

€ 40,- 
incl. gastles

De top 6 van groep 6

€ 25,-

Gratis!

Omdat de Bibliotheek Eemland het 
zo belangrijk vindt dat alle kinderen 

leren hoe zij goed kunnen zoeken 
naar betrouwbare informatie wordt 

dit bezoek gratis aangeboden aan 
alle groepen 6/7.

Bibliotheekbezoek
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Boektrailer maken (groep 6/7/8)

In kleine groepjes lezen kinderen 
hetzelfde boek, en verzinnen ze een 
campagne om dit boek te promoten. 
Afsluitend komt een Medialab-docent de 
kinderen helpen bij het maken van korte 
boek-promotiefilmpjes: 
de boektrailer!

Hoe maak je een gedicht? (groep 7/8)

De jeugdbibliothecaris geeft een prikkel- 
ende les over poëzie. Daarna gaat de 
groep vijf weken aan de slag 
met gedichten. Met behulp 
van veel boeken en leuke 
opdrachten schrijft de groep 
zelf uiteindelijk de mooiste 
gedichten! Deze kunnen ook nog  
tentoongesteld worden in de Bibliotheek.

Kist met 40 splinternieuwe leesboeken in 
verschillende genres (groep 7/8)

Kinderen vullen een quiz in en komen 
er achter wat voor leestype ze zijn. 
Houden ze het meest van realistische, 
fantastische of romantische boeken, van 
humoristische of historische boeken, van 
boeken over sport of boeken over dieren? 

Of… is dit allemaal maar 
onzin en  
houden ze gewoon van 
goeie boeken?

Twee gastlessen (groep 7/8)

Bijna alle leerlingen in groep 7 en 8 zitten 
op social media. Vaak gebruiken ze apps 
en websites waar de ouders het bestaan 
niet eens van weten. Maar ook de kinde- 
ren zelf weten niet goed hoe ze social 
media verantwoord kunnen gebruiken 
en wat de gevolgen kunnen zijn.

In twee gastlessen worden de kinderen 
in geconfronteerd met wat er online van 
hun te vinden is en wordt ze geleerd om 
bewuster met social media 
en cyberpersten om te 
gaan. 

Workshop 

€ 50,- 
incl. kist met 

populaire boeken, 
korte handleiding 

voor de docent 
en gastles.

Leesprogramma

€ 40,-

Gedichten met introductieles

€ 25,-

Je-bent-wat-je-leest-quiz

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

Leeskist: De 2e Wereldoorlog

Leeskist: Drakeneiland

Leeskist: Cyberboy

Leeskist: Griffels & Penselen

(groep 7/8)

Een kist met leesboeken  
over de Tweede Wereldoorlog. 
Aangevuld met een paar informatieve 
boeken en tips voor de leerkracht!

Thema: Democratie (groep 7/8)

Lees met de hele klas hetzelf-
de boek. Met handleiding 
voor de leerkracht.

Thema: Robotica (groep 7/8)

Lees met de hele klas het-
zelfde boek. Met handleiding 
voor de leerkracht.

Thema: Bekroonde Boeken (groep 7/8)

Een kist vol bekroonde boeken om lekker 
van te smullen.

€ 140,-

Social media en cyberpesten
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Medialab: 21st Century Skills aanbod

Bee-Bot

Mediawijsheid robot (groep 1/2/3/4)

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 Botje de Bee-Bot ook te 
kunnen gebruiken bij bestaande lessen 
zoals rekenen en taal, zijn er handige les-
brieven toegevoegd aan deze leskist en 
meer dan 150 verwisselbare kaarten. 

Leskist, kreukvrije mat en gastles zijn los 
te bestellen. 

Bekijk het filmpje met een lesvoorbeeld  
van de Bee-Bot Robot leskist: 
http://bit.do/botjebij

Gastles verhalen vertellen (groep 2/3/4)

Een eigen film maken hoeft niet moeilijk 
te zijn. Tijdens de Book-O-Matic work-
shop maken de leerlingen in tweetallen 
met verschillende plaatjes een eigen 
stripverhaal. Met hun fantasie laten ze 
de figuurtjes de vreemdste avonturen 
beleven. Als de plaatjes in de goede volg-
orde 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.

Leskist 
per periode: € 25,-

Aanschaf leskist 
incl. robot: € 150,-

Nieuwe kreukvrije  
mat: € 10,-

€ 40,- voor één les: 
alleen verhaaltjes maken.  

€ 80,- voor twee lessen:  
verhaaltjes maken en  

opnemen op film.

BOOK-O-MATIC

(groep 5/6/7/8)

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 21st Century Skills en leesbevordering. Leuk en leerzaam tegelijk dus! 

Leerlingen van groep 5, 6 en 7
De wereldberoemde ‘kat van het jaar’ Mittens is ontsnapt! Waar is ze naartoe? Kan jouw 
klas rechercheur Bromsnor helpen met het terugbrengen van Mittens bij haar baasje?

Leerlingen van groep 8
Vlogger Robin deelt haar hele leven op social media en heeft  
duizenden volgers en bewonderaars. Robin is ontvoerd door  
een stalker die haar accounts gehackt heeft. Help de cyberpolitie 
van Datanet om Robin terug te pakken uit de handen van de hacker. 

Bekijk de film en reserveer op medialabeemland.nl
Dit jaar al geweest met de klas? Deel de teams anders 
in en verbeter je tijd! Ook is er komend schooljaar een 
bonuspuzzel waarmee de klas extra punten kan verdienen.

Gastles (groep 5/6/7/8)

De speerpunten van de ‘21st Century Skills’ zijn samenwerken,  
creativiteit en leren programmeren. Dit komt allemaal samen 
in Minecraft. Met het immens populaire spel Minecraft leren 
kinderen al deze vaardigheden door in een team een opdracht te 
bouwen met de digitale blokjes van het spel. Nagenoeg alle kinderen 
vanaf groep 5 kennen het. Het Medialab van de Bibliotheek Eemland  
heeft een complete Minecraft-bouwwedstrijd waarin jongeren in teams  
een eigen weiland krijgen om in te bouwen. U kunt kiezen uit de thema’s 
moderne architectuur of middeleeuwse architectuur. Of natuurlijk een  
thema op maat. Alle cheats zijn uitgeschakeld en de server is ingesteld,  
dus de jongeren kunnen direct overleggen en samen gaan bouwen!

Minecraft-bouwwedstrijd

Educatieve Escaperoom 

€ 75,- per klas

Meld je aan vóór 10 juli voor 
komend schooljaar en krijg 

een exclusieve klassenposter 
met groepsfoto.

Minecraft-bouwmiddag 
met één klas incl. laptops, 

software, hoofdprijzen  
en attentie voor alle  
deelnemers: € 175,-

2 klassen: € 250,-

ESCAPEROOM 
educatieve



24 25

Minecraft programmeren Diploma Veilig Internet

Gastles:
€ 40,- 

Leren programmeren (groep 5/6/7/8) 

Zelf de personages van Minecraft pro-
grammeren? Dankzij het programma 
van studio.code.org kunnen leerlingen 
spelenderwijs leren programmeren met 
onder meer de figuren uit Minecraft.

Voor de gastles komt een Medialab- 
docent naar de school om de leerlingen 
te helpen zelf te programmeren. Stap  
voor stap en spelenderwijs worden de 
levels doorlopen en leren de leerlingen 
programmeren. Ook vertelt onze  
technische specialist hoe computer- 
spelletjes worden gemaakt en hoe  
de leerlingen thuis verder kunnen  
programmeren.

Mediawijsheid (groep 5/6/7/8)

Het lespakket Diploma Veilig 
Internet van Kennisnet bevat 
een interactief online spel:  
‘The Game’.  
In een veilige, educatieve 
omgeving gaan leerlingen op 
een speelse manier met mediawijsheid 
aan de slag. In vijf levels leren leerlingen 
over: veilig surfen, betrouwbaarheid 
van internet, zoekvaardigheden, online 
imago en digitaal pesten. Tijdens de 
gastles komt een Medialab-docent naar 
de school om met de klas het eerste 
level van The Game te spelen. The Game 
wordt door de eigen docent 
afgesloten met een digitale 
eindtoets met diploma.

(groep 7/8)

Groep 7 en 8 maken op één dag samen 
een journaal op school met de camera’s 
en apparatuur van Het Medialab. 
Het eindresultaat kan dezelfde avond 
nog bekeken worden met de hele school.

Gastles:
€ 40,- 

€ 80,- 
voor twee 

uur

Scratch programmeren (pro’s)
Leren programmeren (groep 7/8)

De korte lessen in Scratch van  
studio.code.org kennen veel leerlingen 
al. Maar een echte interactieve game 
programmeren in Scratch is een stuk 
lastiger. In deze twee uur durende les 
komen de leerlingen al een heel eind  
met het maken van een eigen game.

Themaweek: schoolbezoek, lesbrief en 
bezoek aan het Medialab (Eemhuis) 
(groep 7/8)

Een eigen weekjournaal met de klas!  
Op maandag komt een specialist van de 
Bibliotheek in de klas om uit te leggen 
hoe je nieuws kunt verzamelen en hoe  
je er een goede tekst over schrijft. Ver-
volgens gaan de leerlingen in groepjes 
informatie verzamelen voor een nieuws-
item. Of het nu gaat over een weggelopen 
hondje, de verdwenen linkerschoen 
van de conciërge of oorlogsleed in verre 
landen; de klas stelt haar eigen week-
journaal samen. Op vrijdag komen de 
groepjes leerlingen naar Het Medialab in 
Het Eemhuis om in de studio alle nieuws- 
items aan elkaar te praten en te monteren.  
Het filmpje van het Weekjournaal wordt 
na de montage direct meegegeven aan 
de klas.

€ 300,- 
voor 

2 klassen

Schooljournaal

€ 90,- voor 
twee gastlessen: 
eentje op school 

en eentje in 
Het Eemhuis.

Weekjournaal in de klas 
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Leskist (groep 7/8)

Programmeer nu eenvoudig zelf je eigen 
lichtkrant! Deze leskist bevat duidelijke 
instructies om de leerlingen met behulp 
van een Arduino een simpele lichtkrant 
te laten maken. De leerlingen kunnen 
zelf aan de slag gaan of in groepjes. Er is 
een computer nodig om het programma 
op de chip te laden. 
Verder zitten alle  
materialen en  
instructies in  
deze leskist.

Gastles (groep 8)

Overal in het ‘echte’ nieuws hoor je de 
term: ‘nepnieuws’. Maar wat is nep-
nieuws? Hoe herken je het? 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 meneer of 
mevrouw 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 
neergezet, grappig, heel rustig of juist 
heel boos. Vervolgens ga je het interview 
zo monteren dat de woorden van de gast 
heel anders lijken te zijn. Zo maak jij 
nepnieuws!

VR op school Muziek programmeren Nepnieuws maken Lichtkrant programmeren

€ 350,- 
per dag

Gastles (groep 7/8)

Met de HTV Vive professionele VR-bril 
kunnen leerlingen zelf rondlopen in 
een digitale educatieve wereld. In deze 
wereld moeten de leerlingen proberen te 
ontsnappen uit een doolhof door vragen 
te beantwoorden.
De Medialab-docent bezoekt de school 
met één VR-bril. De leerlingen krijgen  
elk 10 minuten de kans om zo veel 
mogelijk vragen goed te 
beantwoorden en zo uit 
het educatieve doolhof  
te ontsnappen.

Leskist (groep 7/8)

Met een Arduino microcontrollers kan 
je eenvoudig echt programmeren. Je 
kunt er van alles mee maken. Ontwerp 
bijvoorbeeld je eigen slimme en creatieve 
muziekinstrument.

Met deze leskist leer je de basis van de 
Arduino programmeertaal en ga je je 
favoriete muzieknummer in het appa-
raat programmeren. Met een klein mini 
speakertje kan je de verschillende tonen 
horen. Er is een computer nodig om het 
programma op de chip te laden.

1 dagdeel € 150,- 
incl. materiaal

€ 25,-

€ 25,-
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2018 2019

 13 september 2018
 Roald Dahl-dag

 3 t/m 14 oktober 2018
 Kinderboekenweek, thema: vriendschap

 De Bibliotheek Eemland en Scholen in 
 de Kunst verzorgen ook dit jaar weer 
 een spetterend aanbod tijdens de 
 Kinderboekenweek, vol creatieve work-
 shops, voorstellingen en schrijvers- 
 bezoeken. Houd uw e-mail in de gaten, 
 want we versturen het aanbod voor de 
 Kinderboekenweek digitaal.

 november 2018
 Nederland Leest Junior, thema: voeding

 16 t/m 23 november 2018
 Week van de Mediawijsheid

 1 december 2018
 Geef uw schoolkampioen door voor de 
 Nationale Voorleeswedstrijd

 23 januari t/m 2 februari 2019
 De Nationale Voorleesdagen

 februari 2019
 Voorrondes van de Nationale 
 Voorleeswedstrijd

 maart 2019
 - Start Kinderjury
 - Kikkerdagen
 - Eemland-finale van de Nationale 
    Voorleeswedstrijd

 april 2019
 Actie: Ik wil een prentenboek!

 mei 2019
 Annie M.G. Schmidt-week

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Educatie! 
Kijk op onze website www.bibliotheekeemland.nl/educatie

Voor algemene vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij de jeugdmedewerker van  
uw eigen vestiging. Zie voor alle contactpersonen, locaties, telefoonnummers en  
openingstijden onze website.

Kalender Leesbevordering 2018/2019Algemene informatie

Inschrijven voor alle projecten die in deze brochure genoemd worden kan via 
www.bibliotheekeemland.nl/educatie of door te mailen naar:
afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl

Als u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft over de projecten, of andere wensen  
heeft, neem dan contact op met een van de specialisten van het team Educatie:

 Lies Pannevis - l.pannevis@bibliotheekeemland.nl
 Projecten basisonderwijs, Kinderboekenweek en andere activiteiten

 Reda van der Putten - r.van.der.putten@bibliotheekeemland.nl
 Mediawijsheid en 21st Century Skills

 Eline de Boer - e.de.boer@bibliotheekeemland.nl
 BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School

 Marijke Witteveen - m.witteveen@bibliotheekeemland.nl
 BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School





de Bibliotheek Eemland
Postbus 1138
3800 BC Amersfoort

info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl


