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Het volledige aanbod van educatieprogramma’s voor Westlandse basisscholen is 
te vinden op www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs. 
Wij ontvangen je reservering voor het schooljaar 2022-2023 graag vóór 20 juli 2022. 
Ook gedurende het schooljaar is reserveren van programma’s mogelijk, mits het 
programma nog beschikbaar is.

● De educatieprogramma’s zijn ondergebracht in een aantal categorieën: 
 Leskisten leesplezier / Leskisten programmeren / Leesplezier / 
 Bibliotheekbezoeken / BiebLab-excursies / Mediawijsheid / Voor leerkrachten.

● Bij ieder programma vind je een uitgebreide beschrijving, alsmede 
 leenperiode (indien van toepassing) en de prijs.  Via de knop Reserveren kun je 

de gewenste programma’s selecteren, waarna je door de vervolgstappen geleid 
word.

● Alle gewenste programma’s gereserveerd? Je ontvangt hiervan een bevestiging 
in je mailbox.

● Voor bibliotheekbezoeken, BiebLab-excursies en lessen in de klas nemen we 
contact met je op om verdere afspraken te maken. 

● Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

● Heb je vragen over onze programma’s of over je reserveringen? Mail je vraag 
naar educatieaanbod@bibliotheekwestland.nl. 
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 In overleg met scholen is het 
educatieaanbod geactualiseerd en 
vernieuwd. Zodat ook het komende 
schooljaar de programma’s aansluiten 
bij de leerdoelen van het 
basisonderwijs.                                     
Er is aanbod voor alle groepen op het 
gebied van leesplezier, programmeren 
en mediawijsheid. Zoals bibliotheek-
bezoeken voor de groepen 1/2, 3 en 7 
en BiebLab-excursies voor alle 
groepen.                          
Om deskundigheid van leerkrachten 
op het gebied van digitale 
geletterdheid te bevorderen, 
ontwikkelden we een programma 
waarin leerkrachten handvatten 
krijgen om zelf digitale tools in de 
lessen te kunnen inzetten. 

Op de volgende pagina’s bieden we je 
een greep uit het aanbod. 
Het volledige aanbod én de 
inschrijfmogelijkheden vind je in onze 
webshop. Veel plezier met het bepalen 
van jullie keuzes voor het komende 
schooljaar!

Carla van Ginneken, projectcoördinator 
Educatieaanbod Basisonderwijs

Inhoud Taalverwerving, 
leesbevordering, 
mediawijsheid, 
programmeren

Bestellen via de webshop
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Breng een prentenboek tot leven met het green screen 
Leskist programmeren voor groep 1 en 2 - € 87,-

Met het bekende prentenboek De mooiste vis van de 
zee als uitgangspunt, maken leerlingen 
spelenderwijs kennis met de green screen. 
Via een knutsel opdracht maken ze hun eigen 
vissen. Vervolgens via de green screen laten ze de 
vissen in een onderwater-omgeving tot leven
 komen. Ze doen dit met behulp 

van een tablet, een green 
screen en een green 

screen-app.

Leskist Taatuu Taatuu 
Leskist leesplezier voor groep 1 en 2 - € 55,- 

Een spannende themakist vol prenteboeken over politieagenten, verkeersagenten 
en boeven. Met boeken van Agent en Boef, verkleedkleding en thema-speelgoed.

Een compleet overzicht van de programma’s voor 
groep 1 en 2 vind je op : 

www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs. 

Kinderboekenweek 2022 : Gi-ga-groen 
Bibliotheekbezoek voor groep 1 en 2 - € 55,-

De kinderen maken kennis met het prentenboek Julius Muis van 
Joe Todd Stanton. Muis heeft een zeer genoeglijk holletje in het bos. Een beetje 
apart van al het andere gerommel om hem heen. Rustig en precies 
zoals hij het fijn vind. Maar dan komt er wel heel 
ongenodigd bezoek! En dat bezoek – al zou hij willen- 
kán niet meer weg. Wat nu?
Het is weer genieten geblazen met het prachtig 
geïllustreerde prentenboek. En natuurlijk 
maken de kleuters ook uitgebreid kennis met 
de bibliotheek en wat je daar allemaal kunt 
vinden en doen. 

Taalpret met prentenboeken 
Leskist leesplezier voor groep 1 en 2 - 
Speciaal voor NT1 -NT2 - € 55,-

Een wereld gaat voor je open met deze 
leskisten… Leskisten met steeds een ander 
thema, in iedere leskist drie prentenboeken en 
twee informatieve boeken, zodat elk onderwerp 
in vele vormen besproken kan worden. Met 
prentenboeken die de kinderen direct zullen 
aanspreken en die zeker hun woordenschat 

zullen verrijken. Sommige boeken krijgen er een 
extraatje bij. Dat kan een handpop zijn, of een 

spelletje. Voor nog meer verdieping. Leesplezier 
verzekerd!

Groep 1 en 2

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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De wildernis in! 
Leskist leesplezier voor groep 4 - € 55,-

De kinderen kunnen naar hartenlust kijken en 
lezen in de 30 boeken over wilde dieren, zoals 
kangoeroes, tijgers, reptielen en dinosauriërs. 
Het programma wordt afgesloten met een 
klassikale wilde dierenquiz.

Een open doekje voor toneellezen ! 
Leskist leesplezier voor groep 4 - € 55,-

Toneellezen, ook wel theaterlezen genoemd, is een vorm van leesonderwijs die zo 
veel plezier geeft dat lezen (bijna) vanzelf gaat! De teksten bestaan voornamelijk 
uit dialogen waardoor deze door meerdere leerlingen gelezen kunnen worden. 
Ieder neemt een aparte rol voor zijn/haar rekening. Zo wordt lezen een gezellige 
gezamenlijke activiteit!

Een compleet overzicht van de programma’s 
voor groep 3 en 4 vind je op :
www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs. 

Hello Ruby, de grote reis door de computer 
Leskist programmeren voor groep 3, 4 en 5 - € 87,-

Hello Ruby: De grote reis door de computer is een 
avontuurlijk prentenboek over programmeren, 
technologie en computers. Dit doe-boek heeft heel 
veel leuke activiteiten en knutselprojecten waarmee 
je meteen aan de slag kunt, zonder beeldscherm! 
Het programma bestaat uit 6 uitgewerkte klassikale 

lessen van ongeveer 60 minuten. Elke les heeft een 
vaste opbouw: voorlezen, computerwoordenschat 

bespreken en een knutselproject of spelletje.
Een gevaarlijk leuk bibliotheekbezoek Bibliotheekbezoek 

voor groep 3 – gratis 
Dit superleuke maar ook spannende bibliotheekbezoek wordt uitgevoerd in de 
periode maart – april 2023. 

De wolf, de eend en de muis 
Leskist leesplezier voor groep 3 - € 55,-

Dit verhaal laat zien dat niets is wat het lijkt. Want 
zoals je zou verwachten als er een wolf is, worden de 
eend en de muis inderdaad opgeslokt. Maar geloof 
het of niet… daarna wordt het feest! 
Leskist compleet met prentenboek, duidelijke 
beschrijving en alle materialen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de verwerkingssuggesties.

De Kleine Kapitein 
Leskist leesplezier voor groep 4 - € 80,-

Dit programma start met een introductie in de 
bibliotheek, waar we met een quiz testen of de 
kinderen, net zoals De Kleine Kapitein, van avontuur 
houden. Daarna gaan De Kleine Kapitein, 
aanvullende boeken en werkboekjes mee naar 
school voor veel (voor)leesplezier.

Groep 3 en 4

NIEUW
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grappige interessante weetjes! Ozobot, ’s werelds kleinste programmeerbare 
robot, heeft lichtsensoren aan de onderkant, waarmee hij kan ‘zien’. 
Ozobot programmeren is heel gemakkelijk. Je tekent lijnen en kleurcodes en 
plaatst Ozobot vervolgens op de getekende onderdelen. Ozobot volgt nu de lijnen 
en zal acties uitvoeren bij de gekozen kleurcodes. Er zijn dus geen computers of 
beeldschermen nodig bij deze leskist. 

De leesreisrace - gelezen bladzijden worden gereisde kilometers!   
Leesplezier voor groep 5 en 6 - € 55,-

Leeskilometers maken loont: 15 minuten lezen per dag kan 1000 
nieuwe woorden per jaar opleveren! 
Met de Leesreisrace-materialen gaat dit spelenderwijs, 
al lezend trekken de leerlingen gedurende het schooljaar de 
wereld over. Wij leveren de materialen, waaronder een grote 
wereld-kraskaart, een A3 kopieerblad om afgelegde kilometers 
(gelezen bladzijden) en etappes bij te houden en leeslogboekjes.

Hello there 
Leskist leesplezier voor groep 6, 7 en 8 - € 55,-

Een mooie aanvulling op de Engelse les: een gevarieerde 
collectie Engelse boeken, aangevuld met 

verwerkingssuggesties. Van enkele titels wordt ook het 
Nederlandstalige exemplaar bijgevoegd.

Een open doekje voor toneellezen ! 
Leskist leesplezier voor groep 4, 5 en 6 - € 55,-

Toneellezen, ook wel theaterlezen genoemd, is een vorm van leesonderwijs die zo 
veel plezier geeft dat lezen (bijna) vanzelf gaat! De teksten bestaan voornamelijk 
uit dialogen waardoor deze door meerdere leerlingen gelezen kunnen worden. 
Ieder neemt een aparte rol voor zijn/haar rekening. Zo wordt lezen een gezellige 
gezamenlijke activiteit!

Een compleet overzicht van de programma’s voor groep 5 en 6 vind je op : 
www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs. 

Gigantisch Groen 
Leskist leesplezier voor groep 6 - € 55,-

De leerlingen van groep 6 worden uitgedaagd om zelf een 
gi-ga-gave-groene-groep 6-natuurquiz te maken en te hosten! 
De leskist bevat voor iedere leerling een prachtig informatief 
boek over de natuur waar ze individueel mee aan de slag gaan. 
Na 2-3 weken bladeren, je ogen uitkijken en natuurlijk lekker 
lezen zijn de leerlingen echte ‘groene boeken-experts’ geworden en 
klaar om met behulp van een werkblad hun eigen quizvraag plus 3 antwoorden te 
bedenken: 1 goed antwoord, 1 fout antwoord en 1 instinker. Als alle quizvragen en 
antwoorden gemaakt zijn is het feest en kan de quiz in de klas gespeeld worden! 
Deze leskist sluit uitstekend aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2022 : 
Gi-ga-groen.

In de war? 
Leskist leesplezier over dementie voor groep 5 en 6 - € 55,-

Aansluitend bij de Geheugenbieb die in onze bibliotheken te 
vinden is, waar boeken, spellen en voorwerpen de collectie 
vormen, werd deze leskist voor kinderen ontworpen. Een 
collectie leesboeken, informatieboeken en geheugenspel-
len rondom het thema geheugen en dementie. 
Met de leskist kunnen leerlingen op een speelse en inter-

actieve manier kennismaken met het onderwerp dementie. 
Ook biedt het de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan 

over het onderwerp.

Bouw je eigen land met Ozobot! 
Leskist programmeren voor groep 5, 6 en 7 - € 135,-

Wat heb je allemaal nodig om een eigen land te stichten? 
Lees in het boek Bouw je eigen land van Pieter Vandenbroucke hoe je dat in een 
aantal stappen kan doen. In vier lessen bedenk en programmeer je het 
ideale land bij elkaar. Je verzint een eigen landkaart, een vlag, 
ontwerpt een eigen munteenheid en componeert een 
volkslied. Dit doe-opdrachten boek legt uit hoe je eraan 
begint, en geeft bovendien nog tal van leuke weetjes over 
geografie, geschiedenis, politiek, aardrijkskunde. Vol met 

Groep 5 en 6

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Videogames, reis door de digitale wereld 
Leskist programmeren voor groep 6, 7 en 8 - € 135,-

Reis door de digitale wereld met het boek The Game van 
Alessandro Baricco. The Game is een land waarin we elke dag 
leven, een land waar we naartoe gaan telkens als we onze 
smartphone gebruiken, een nieuwe app downloaden
 of games spelen. In vier lessen bezoeken we het computer-
en game eiland waar we meer te weten komen over de ge-
schiedenis van de computer en games consoles. We spelen een 
klassiek 8bit spel uit 1980 en ontwerpen zelf onze eigen pixel
videogame met behulp van Bloxels. 

Palmen op de noordpool 
Leskist leesplezier voor groep 7 en 8 - € 55,-

Palmen op de Noordpool is een luchtig, helder en eerlijk 
jeugdboek over klimaatverandering. Het laat zien dat 
klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de 
opwarming van nu toch echt een ander verhaal is. 
Een leskist met meerdere werkvormen, variërend van 

lessen door de leerkracht en individuele opdrachten tot 
opdrachten voor tweetallen en opdrachten voor de hele 

groep. Met als doel om samen grip te krijgen op een complex 
onderwerp als klimaatverandering.

#Dezemoetjeleze 
Leskist leesplezier voor groep 7 en 8 - € 55,-

Een leskist vol leesplezier! Op waaiers staan verschillende leestypes, 
met voor ieder leestype een tiplijst met leuke, aansprekende titels. 
Twintig boeken worden meegeleverd (twee per leestype), andere 
boeken kunnen in de bibliotheek geleend worden. 

Het volledige aanbod van alle educatieprogramma’s vind je op 
www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs óf scan de QR-code!’

De regels van drie, van Marjolijn Hof 
Nederland Leest Junior, editie 2022 voor groep 7 en 8 - € 55,-

Jaarlijks staat één boek in heel Nederland in het middelpunt van de 
belangstelling, tijdens Nederland Leest. Dit jaar staat voor de jeugd 
De regels van drie van Marjolijn Hof centraal tijdens Nederland Leest 
Junior. Je ontvangt voor elke leerlingen een exemplaar van het boek én 
toegang tot online lesmaterialen. 

Collins geheime channel – vloggen in de klas 
Leskist programmeren en mediawijsheid voor groep 6, 7 en 8 
- € 135,-

Collin is erg verbaasd dat hij niet de populairste jongen op school is. Hij besluit 
een You Tube-kanaal te beginnen. Dat zal hem vast heel snel beroemd maken. 
Maar het loopt niet allemaal zoals hij had gedacht.. Het maken en kijken van 

video’s is razend populair bij kinderen. Ze besteden uren op 
TikTok, YouTube of Snapchat. Velen hebben zelfs de wens om 
een ‘bekende’ YouTuber te worden of veel volgers te krijgen 
op social media. Een lessenreeks is een goede manier om hen 
hierin te begeleiden. Wat zijn de leuke kanten van het 

internet en wat zijn de risico’s? Wat deel je wel en wat liever 
niet? Is het wel zo leuk om ‘beroemd’ te zijn en hoe ga je 

bijvoorbeeld om met negatieve reacties?
Ook gaan we aan de slag met videovaardigheden. Hoe maak je 

nou een goede video? Hoe bouw je een verhaal op en houd je de aandacht vast? 
We oefenen met presentatie, cameratechnieken en montage. 

Stap je eigen VR-verhaal binnen! 
Leskist programmeren voor groep 6, 7 en 8 - € 135,-

Een virtuele wereld is een digitale wereld die bestaat in een computer. Deze 
wereld bestaat dus niet fysiek, maar is getekend en/of geprogrammeerd met een 
computerprogramma. Met de online omgeving CoSpaces ga je zelf een virtuele 
wereld bouwen op de computer en verken je die middels een VR bril. 
In vier lessen ontdekken leerlingen wat een virtuele wereld is, en 
hoe je in zo’n virtuele wereld een verhaal kunt vertellen. 
We kijken naar verschillende verhaalsoorten (de zoektocht, de 
overwinning, tragedie ect.) en de bijbehorende structuren 
            (begin, midden en eind) en vertalen die naar CoSpaces. 

Groep 7 en 8

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Deskundig op het gebied van digitale geletterdheid 
Workshop voor leerkrachten - € 400,-

Wil je als leerkracht aan de slag met digitale 
geletterdheid? De leerlingen van nu groeien op in 
een wereld waarin digitale media niet meer weg
te denken zijn. In het onderwijs is het dan ook van
 belang om digitale geletterdheid te integreren in 
de lessen. Deze workshop neemt je mee in de vier 
onderdelen van digitale geletterdheid: 
mediawijsheid, informatievaardigheden, 
ICT-basisvaardigheden en computational thinking. 
We gaan praktisch aan de slag en geven je handvatten 
voor kant-en-klaar lesmateriaal, tools, handige apps, en educatief leermateriaal. 
Hierbij helpen we met het maken van een vertaalslag naar jouw vorm van on-
derwijs. Het uitgangspunt hierin is om digitale tools in te zetten om bestaande 
lessen te verrijken. Deze workshop is te boeken op maandag, woensdag en 
donderdag. 

Themacollectie aanvragen 
Groep 1 tot en met 8 - max. 35 boeken - € 25,-

In de webshop vind je onder de categorie Leesplezier 
o.a. de mogelijkheid om een themacollectie aan te 
vragen. Via de knop Reserveren en Verder met 
bestellen kom je in het besteloverzicht. 
Hier vind je o.a. de mogelijkheid om al jouw 
informatie over de themacollectie in te vullen. 
Denk daarbij vooral aan : thema (hoe specifieker 
hoe beter), welke groep(en), aantal leerlingen en 
de datum waarop je de themacollectie gaat inzetten.

Vraag een themacollectie altijd ruim van tevoren aan! 
Heel graag 3 á 4 weken voor het thema in de klas op het programma staat.

Een themacollectie bestaat uit maximaal 35 boeken, het uiteindelijke aantal is 
afhankelijk van beschikbaarheid van titels. Heb je meer boeken nodig? Vraag dan 
meerdere themacollecties aan.

BiebLab Labdag op school 
Onderzoekend en ontwerpend leren 
voor groep 1 tot en met 8 - € 475,-

Tijdens de BiebLab-excursie veranderen de leerlingen in echte ontwerpers en 
uitvinders. De lees-mediacoach legt een probleem voor aan de klas. In groepjes 
gaan de leerlingen aan de slag om het probleem met behulp van techniek en/of 
programmeren op te lossen. Lukt het niet om naar de bibliotheek te komen?
Dan komt de bibliotheek toch gewoon naar jouw school! Dit doen we in de vorm 
van een Lab-dag waarbij wij vier lessen verzorgen aan diverse klassen. Belangrijk 
is wel dat we een vaste ruimte nodig hebben, die voor 4,5 uur beschikbaar is. 

BiebLab-excursie in ’s-Gravenzande 
Onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 tot en met 8 - € 100,-

Tijdens de BiebLab-excursie veranderen de leerlingen in echte ontwerpers en 
uitvinders. De lees-mediacoach legt een probleem voor aan de klas. In groepjes 
gaan de leerlingen aan de slag om het probleem met behulp van techniek en/of 
programmeren op te lossen. 

Het BiebLab in je lokale bibliotheek 
Onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 tot en met 8 - € 150,-

Als het reizen naar het BiebLab in ’s-Gravenzande lastig is, is er nu ook het BiebLab 
op locatie. De leesmediacoach neemt materialen mee naar de bibliotheek in jouw 
buurt. Er is een passend aanbod voor alle leeftijden.

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de BiebLab-lessen vind je op 
www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs

BiebLab excursies Deskundigheid leerkrachten + Themacollectie aanvragen

NIEUW

NIEUW

Vernieuwd Competentiemodel Mediawijsheid
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Workshop in het BiebLab

• Woensdag 5 oktober 2022 in Bibliotheek ’s-Gravenzande, 14:00 – 16:00 uur.
 
 Er staan twee superleuke BiebLab-activiteiten op het programma : Voor 

kinderen van 6 – 8 jaar hebben we een Gi-ga-groen green screen, waarmee je 
je eigen verhaal kunt creëren. En voor kinderen van  9 – 11 jaar hebben we de 
Waanzinnige Micro:Bit, waarbij we gaan programmeren aan de hand van het 
bekende boek De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen.

Knutselen met zwerfafval

• Workshop van BieKlien op woensdag 5 oktober in Bibliotheek Poeldijk, 
 14:00 – 16:00 uur.
• Workshop van BieKlien op woensdag 12 oktober in Bibliotheek Maasdijk, 
 14:00 – 16:00 uur.

Spellenmiddag met Bastiaan Nox 
Spellenmiddag rondom het thema ‘Natuur’ onder begeleiding 
van YouTuber Bastiaan Nox

• Woensdag 5 oktober in Bibliotheek De Lier, 14:00 – 15:30 uur.
• Woensdag 12 oktober in Bibliotheek ’s-Gravenzande, 14:00 – 15:30 uur.

Bordspellen zijn weer helemaal hot! Bastiaan Nox, bekend van zijn
eigen YouTube-kanaal Nox Spellenzolder, komt een aantal spellen
introduceren en (leren) spelen.

Knutselmiddag

• Woensdag 5 oktober in Bibliotheek Naaldwijk, 14:00 – 16:30 uur.
• Woensdag 12 oktober in Bibliotheek Monster, 14:00 – 16:30 uur.

Alle details over de programma’s in de kinderboekenweek zijn vanaf augustus te 
vinden op www.bibliotheekwestland.nl

Kinderboekenweek 2022 – 5 tot en met 16 oktober

Het thema van deze Kinderboekenweek is : 
Gi-Ga-Groen!

In de bibliotheken staan voorstellingen, workshops, 
kindercolleges en een 

speurtocht op het programma.

speurtocht voor de hele klas 
Klassikale speurtocht in de bibliotheek

Kom tijdens de Kinderboekenweek met je klas naar de bibliotheek voor een Gi-Ga-
leuke speurtocht! Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen, en in deze speurtocht ga je 
met je klas op zoek naar records in de natuur. Meer informatie en alle details vind 
je vanaf begin augustus op onze website. Je kunt je dan ook met je klas aanmel-
den voor een datum en tijdslot. De speurtocht is te volgen in de bibliotheken in 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande, De Lier en Monster. 

Theatervoorstellingen in de bibliotheek

• Hermannosaurus Rex - Zaterdag 8 oktober in Bibliotheek ’s-Gravenzande, 
 14:00 – 15:00 uur. Voor groep 5 – 8.

 De broertjes Herman en Herman hebben een geweldig apparaat
 een recyclemachine. Je gooit er troep in en de machine maakt er
 prachtige nieuwe spullen van. Een knotsgekke familievoorstelling
 over creativiteit, duurzaamheid en het betere knutselwerk.

• Baas in het bos – Zaterdag 15 oktober in Bibliotheek De Lier, 
  10:00 – 11:00 uur. Voor groep 3 en 4.

 Jonas woont samen met zijn vader naast een bos. Langzaamaan
 verandert het bos in een nieuwbouwwijk en verdwijnen de 
huizen van de dieren. Maar wie is nu eigenlijk de baas in het bos?

Kinderboekenweek 2022



Contactgegevens 
lees-mediacoaches Bibliotheek Westland

Elles Abbink   
eabbink@bibliotheekwestland.nl 
Marie-José Bisschop  
mbisschop@bibliotheekwestland.nl 
Carla van Ginneken  
cvanginneken@bibliotheekwestland.nl 
Resi van Halderen  
rvanhalderen@bibliotheekwestland.nl 
Marloes Lenferink  
mlenferink@bibliotheekwestland.nl 
Marga Moerman  
mmoerman@bibliotheekwestland.nl 
Klaar Mous   
kmous@bibliotheekwestland.nl 
Marjolijn Sonneveld  
msonneveld@bibliotheekwestland.nl 
Natasha Taylor  
ntaylor@bibliotheekwestland.nl 
Gonneke Wegner  
gwegner@bibliotheekwestland.nl 


