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Inhoudsopgave

Inschrijven 
U kunt tot 20 juli 2017 intekenen op het jaaraanbod 2017-2018, meer informatie  hierover vindt u op 
bladzijde 31. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Wij laten u tijdig weten (uiterlijk 3 weken van tevoren) wanneer u in de bibliotheek wordt verwacht, 
wanneer een leskist voor u klaar staat of wanneer u de jeugdbibliothecaris op school kunt verwachten.
Bent u verhinderd om op de geplande datum naar de bibliotheek te komen? Neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op met uw jeugdbibliothecaris, uiterlijk één dag voor het geplande bezoek. Indien bericht 
van verhindering pas op de geplande datum of helemaal niet binnenkomt, worden de kosten van het 
programma bij de school in rekening gebracht. Bij een gratis programma wordt € 25,00 administratie-
kosten in rekening gebracht.



Voorwoord

Beste leerkracht,

We zijn er trots op u hierbij het aanbod voor het schooljaar 2017-2018 aan te bieden. Een aanbod waaraan veel aandacht is 
besteed en dat is samengesteld mede op basis van de opbrengsten uit een reflectie overleg dat we het afgelopen jaar, met 
een aantal leerkrachten hebben gehad. Wilt u volgend jaar ook meepraten? Noteert u dan nu alvast woensdagmiddag 14 maart 
2018 in uw agenda. U ontvangt hiervoor na de kerstvakantie een uitnodiging. Heeft u nu al ideeën of vragen dan kunt u hier-
voor contact opnemen met Gonneke Wegner, gwegner@bibliotheekwestland.nl.

Leesplezier en leeskilometers
Het aanbod dat leesplezier en het maken van leeskilometers bevorderd is aangevuld met een aantal mooie pro-
gramma’s.

Zo maak je als team kennis met de mooiste boeken via het Boekenkwartiertje,
waarin onze jeugdbibliothecaris Marjolijn Sonneveld twee keer per jaar op school komt om op enthousiaste wijze en in snel-
treinvaart de mooiste titels te introduceren.
Hierbij past ook het nieuwe programma Vooruit met Voorlezen voor groepen 7 en 8. De titels zijn al gekozen en de lessugges-
ties gemaakt. U kunt direct beginnen met voorlezen! Waarom? Dat leest u op pagina 20 en 21.

In Gids In Boekenland gaan kinderen in gesprek met elkaar over boeken en worden ze elkaars gids bij
het maken van keuzes. Ook maken ze kennis met verschillende genres en hoe ze deze kunnen herkennen. En het populaire 
programma Schrijver op bezoek zal voortaan bij u in de klas plaatsvinden.

Mediawijsheid – Computational thinking
Mediawijsheid, digitale en 21-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker in het onderwijs. Vorig jaar trof u voor het eerst 
ook programma’s waarin kinderen leren programmeren, aan in onze brochure. Dit jaar voegen we het programma Codewise, 
waarin logisch denken en programmeren aan bod komen hier aan toe. 
Volgend schooljaar bent u van harte welkom om met de klas op excursie te gaan door ons BiebLab. Wat dit allemaal omvat 
leest u vanaf pagina 22.

Zomerleesbingo
Van 1 juli tot 1 september kunnen kinderen weer meedoen aan de Zomerleesbingo.
Iedereen kan een bingokaart ophalen in de bibliotheek en een volle bingokaart levert natuurlijk een cadeautje op! 
Met de opdrachten worden kinderen en hun ouders uitgedaagd om ook tijdens de vakantie te blijven lezen. 
Iedere school ontvangt een aantal posters. Leuk als u deze ophangt.

Groepspas
Hebben uw leerlingen alle boeken op school al uitgelezen? Kom dan klassikaal lenen. Hierdoor hebben leerlingen altijd weer 
“verse” boeken tot hun beschikking. Als u een afspraak hiervoor maakt zorgen wij dat tijdens het eerste bezoek de  
jeugdbibliothecaris aanwezig is om de kinderen te helpen bij de keuze van hun boeken. Een groepspas kost € 74,00 per jaar 
(tarief 2017). Hiervoor heeft u een jaar lang 35 boeken in de klas, die u elke 6 weken komt ruilen op een tijdstip dat u schikt 
tijdens openingstijden van uw lokale bibliotheek. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Tot slot...
Hebt u een vraag of goed idee of wilt u weten wat er mogelijk is? Neem dan vooral contact met ons op. Er kan altijd meer dan 
u denkt. Alle namen en contactgegevens van het educatieteam bij u in de buurt staan op pagina 30.
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twitter.com/biebwestland               facebook.com/BibliotheekWestland



Onderbouw

groep 1 en 2

Gruwelijk eng!
Bibliotheekbezoek in en rondom de Kinderboekenweek!

Onder het motto Gruwelijk eng! wordt het van 4 t/m 15 oktober 

een spannende kinderboekenweek.

Het thema van dit jaar is Griezelen.  Boeken vol met griezels en 

engerds staan centraal

Tijdens het bezoek aan de bibliotheek maakt u kennis met het 

splinternieuwe prentenboek ‘Dit is een boek vol monsters’ van 

Guido van Genechten. Het is één van de kerntitels van deze 

Kinderboekenweek.

Natuurlijk wordt het prentenboek uitgebreid voorgelezen en 

zijn er “spannende” activiteiten rondom het verhaal waarbij de 

leerlingen een Dapperheidsdiploma verdienen.

Tijdens dit bezoek maken kleuters ook uitgebreid kennis met 

de bibliotheek.

Doel:
Leesbevordering
Leesplezier

Bestemd voor:
Groep 1 en 2
* Ook voor speciaal 
onderwijs

Plaats:
Bibliotheek

Kosten:
€ 40,00

Periode:
In en rondom de 
Kinderboekenweek

Duur:
Circa 45 minuten

2
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Taatuu taatuu
Agent en Boef en andere prentenboeken 

met politie en geboefte

Onderbouw

groep 1 en 2

Een spannende themakist vol prentenboeken over politieagen-

ten, verkeersagenten en boeven.  Er is niets zo spannend voor 

een kind als de politie.

Met deze kist vol boeken, verkleedkleding, thema-speelgoed 

en verwerkingssuggesties zit je als leerkracht gegarandeerd 

goed.

Enkele titels uit de leskist:

● Agent en Boef en de tekenstreken

● Agent en Boef en de gladde grapjes

● Waar is Max? Een hondenzoekboek

● Gezocht: Koen Konijn, Boekenboef 

Doel:
Leesbevordering
Leesplezier

Bestemd voor:
Groep 1 en 2
* Ook voor speciaal 
onderwijs

Plaats:
Op school

Kosten:
€ 35,00

Duur:
De themakist wordt 
voor 3 weken 
uitgeleend.

NIEUW



Primo Cubetto 
maakt programmeren inzichtelijk voor jonge kinderen

Primo Cubetto maakt programmeren inzichtelijk want tastbaar. 

Het helpt jonge kinderen hun eerste stappen te zetten op het 

gebied van programmeren. U kunt direct aan de slag want de 

lesbrief verteld u precies wat u moet doen. Samen met de 

kinderen gaat u ontdekken dat programmeren fascinerend is.

De playset bestaat uit een robot en een paneel waarin blokjes 

geplaatst kunnen worden. Elk blokje heeft zijn eigen functie, 

bijvoorbeeld: een stap naar links, naar rechts of naar voren. 

Ook kunnen bepaalde stappen herhaald worden. 

Wanneer kinderen deze manier van denken leren, is het 

makkelijker om op een computer te programmeren.

Onderbouw

Groep 1 en 2

4

Doel:
Computational thinking 

Bestemd voor:
Groep 1 en 2 

Plaats:
School 
 
Kosten: 
€ 50,00

Duur:
De leskist wordt voor 
3 weken uitgeleend.



Botje Bij 
ontluikend programmeren en ontluikend lezen

Onderbouw 

Groep 1, 2 en 3 

Lespakket rondom ontluikend lezen en programmeren voor 

groep 1 t/m 3 dat wordt uitgevoerd met behulp van een 

programmeerbare robot. Botje Bij is een kindvriendelijke robot 

in de vorm van een bij, waarmee kinderen zelf een bepaalde 

route uitstippelen, instellen en doorlopen en daarmee 

opdrachten kunnen uitvoeren.

Het verband tussen ontluikend (gedichten) lezen en het 

stimuleren van de verbeelding bij kinderen staat centraal.

Het accent ligt op leesbevordering en mediawijsheid. 

Leerlingen luisteren naar gedichten en verhalen en leren deze 

te begrijpen. Hun verbeelding wordt gestimuleerd doordat ze 

lege plekken in gedichten en verhalen kunnen opvullen met 

eigen verhalen.

U ontvangt in de klas een leskist met daarin:

● Botje Bij, inclusief handleiding en oplaadsnoer

● Set van 104 tegels (geïllustreerde kartonnen platen van 

    15 x 15 cm)

● Inspiratiefilm

● Powerpointpresentaties ondersteunend aan de lessen

● Handleiding leerkracht (een algemene beschrijving en 

    twee lesbrieven, resp. voor de lessen ‘Botje Bij helpt 

    Oscar en maakt Fritzi gelukkig’ en de les ‘Botje Bij 

    samen met Pippeloentje op stap’)

Doel:
Computational thinking

Bestemd voor:
Groep 1, 2 en 3  

Plaats:
School

Kosten:
€ 50,00

Duur:
De leskist wordt voor 
3 weken uitgeleend.
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Een GEVAARLIJK leuk 
Bibliotheekbezoek ! 

Een avontuurlijk programma voor groep 3

“Rom-tom, tiedel-om-tom…

Mol plakt overal briefjes op. Op allerlei dingen. Op alles, 

eigenlijk. 

Zelfs als dat ding scherpe tanden heeft en een grote bek!”

Zo begint het humoristische verhaal van Mol, die dol is op 

schrijven, in het boek Gevaarlijk! van Tim Warnes.

Tijdens dit bibliotheekprogramma gaan we plezier maken 

met letters en boeken, maken de kinderen kennis met de 

materialen in de bibliotheek die speciaal voor hen aantrek-

kelijk zijn en leren ze waar die te vinden zijn.

Een programma dat nauw aansluit bij het leren lezen in 

groep 3 en de woordenschat spelenderwijs vergroot. 

En wie houdt er nou niet van krokodillen?

Middenbouw

groep 3

Doel:
Leesbevordering en 
leesplezier
Taalverwerving

Bestemd voor:
Groep 3    
* Ook voor speciaal 
onderwijs  

Plaats:
Bibliotheek

Kosten:
Gratis

Periode: 
januari / februari / 
maart 2018 

Duur:
1 uur
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CodeWise
Leren programmeren zonder computer

Middenbouw

Groep 3, 4 en 5

Om te leren programmeren is er niet meteen een computer nodig. 

Uw leerlingen kunnen starten met het kaartspel van CodeWise. 

Met behulp van de kaartjes kunnen de leerlingen elkaar 

programmeren. Het kaartspel bevat kaarten in de kleuren geel, 

oranje en paars. Op iedere kaart staan opdrachten. 

De opdrachten lopen op in moeilijkheid.

Het spel is aan te vullen met een gratis tool op het digiboard om 

de programmeerervaring compleet te maken. 

Met het CodeWise kaartspel in combinatie met de CodeWise 

tool in Prowise Presenter kun je je leerlingen op een 

interactieve manier de beginselen van het leren programmeren 

bijbrengen.

CodeWise is een co-productie van Prowise en CodeKlas/

BoekTweePuntNul

  

Inhoud van de leskist CodeWise: 

● Lesbrief 

● 8 x CodeWise kaartspel

● een set whiteboard stiften

Doel:
Computational thinking

Bestemd voor:
Groep 3, 4 en 5

Plaats:
School

Kosten:
€ 50,00

Duur:
De leskist wordt voor 
3 weken uitgeleend.

NIEUW
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Middenbouw

groep 4

De kleine kapitein 

De kleine kapitein aan het roer van de ‘Nooitlek’, wijdbeens, met 

zijn ogen op de kim... Samen met Marinka, Dikke Druif en Bange 

Toontje vaart hij over de wereldzeeën, komt in vreemde landen en 

trotseert alle gevaren.

Deze klassieker werd geschreven door Paul Biegel (meester-

verteller met een rovershart) en won de Gouden Griffel in 1972. 

Het project rondom de Kleine Kapitein begint met een bezoek 

aan de bibliotheek. Tijdens dit bezoek wordt het project bij de 

kinderen geïntroduceerd.  Na het bezoek gaan de kinderen “op 

reis” met een aantal rugzakjes gevuld met een collectie 

prachtige boeken over ontdekkingsreizen, de zee en schepen. 

Gedurende de volgende 8 weken leest de leerkracht het boek 

De ‘grote’ Kleine Kapitein met daarin alle 3 de delen over de 

Kleine Kapitein voor. Voor de kinderen is er een werkboekje 

en in de leerkrachtenhandleiding worden suggesties gege-

ven voor verdere verwerking van het thema.

Een project vol avontuur voor kleine en grote ontdekkings-

reizigers.

Tip: Is het boek van De kleine kapitein na acht we-

ken nog niet uit? We hebben extra uitleen-exem-

plaren voor u klaarliggen! Zodat u en uw kinderen 

weten hoe dit heerlijke verhaal afloopt!

 
 

Doel:
Kennismaken met 
klassiekers van de 
jeugdliteratuur.
Leesbevordering en 
leesplezier.

Bestemd voor:
Groep 4  

Plaats:
Bibliotheek 
(introductie) en
School 
 
Kosten:
e 40,00

Duur:
Introductie in de 
bibliotheek, 45 minuten 
Leskist op school, 8 
weken

Paul Biegel (1925 – 2006)
Zijn fantasie kende geen grenzen, zijn personages verplaatsen zich met groot gemak van de realiteit in 
een sprookjesachtige wereld. De kracht van Biegels werk is zijn verbeelding. Prinsen en prinsessen, 
tovenaars, kabouters, draken en sprekende dieren bevolken de verhalen. Biegel beweerde dat hij met 
zijn (meer dan zestig) boeken alleen wilde vermaken. Maar zijn verhalen behelzen veel meer dan amu-
sement; ze gaan over vriendschap, liefde en dood, over goed en kwaad. Ook toen het mode was om 
maatschappelijk verantwoorde realistische verhalen te schrijven, ging hij zijn eigen weg. Hij stak met 
zijn verhalen kinderen een hart onder de riem, door te laten zien dat ook bange personages moedig 
kunnen zijn. Zijn verhalen zijn vaak spannend en grappig tegelijk.



Middenbouw 

groep 4

Groep 4 
trekt de wildernis in!

Alleen voor echte avonturiers en hun juf of meester!

Uw leerlingen weten vast al veel over wilde dieren, maar nadat 

u dit bibliotheekprogramma in de klas heeft gehad weten ze 

nog veel meer! Het programma bestaat uit een kist met 30 

boeken over wilde dieren, zoals kangoeroes, tijgers, reptielen 

en dinosauriërs. Gedurende 4 weken kunnen de kinderen 

naar hartenlust in de boeken kijken en lezen. Ook leerlingen 

die normaal gesproken niet zo enthousiast worden van een 

boek zullen zich in dit programma kunnen vinden, want voor 

elk kind is er wel iets van zijn of haar smaak!

In de laatste week wordt het programma afgesloten met een 

klassikale wilde dierenquiz. Wat hebben de kinderen alle-

maal opgestoken en onthouden? Het zal u vast verbazen!

De quiz wordt gespeeld aan de hand van een online Pre-

zi-presentatie voor het digibord, welke kant en klaar voor 

gebruik wordt meegeleverd. De quiz is geïllustreerd met 

afbeeldingen uit de boeken, filmpjes, foto’s en dierengelui-

den. 

Doel:
Leesbevordering en 
leesplezier
“Voor ieder kind is een 
leuk boek te vinden”

Bestemd voor:
Groep 4
* Ook voor speciaal 
onderwijs
  
Plaats:
School

Kosten:
e 35,00

Duur: 
De leskist wordt voor 
3 weken uitgeleend.

9

Reacties Leerkrachten:

‘Wat een leuke quiz!’

‘Fijn dat er meerdere 
niveaus leesboeken bij 
zaten!’

‘Betrokkenheid van de kin-
deren was groot, zowel bij de 
boeken als bij de quiz!

‘We hadden de boeken graag 
nog langer willen houden!’
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Middenbouw 

groep 5

Gids in Boekenland 

Doel:
Leesbevordering en 
leesplezier
 
Bestemd voor:
Groep 5

Locatie:
Bibliotheek (introductie 
en boeken uitzoeken)
School

Kosten:
€ 80,00

Duur:
Introductie in de 
bibliotheek, circa 45 
minuten.
6 weken.  

In groep 5 zijn leerlingen toe aan het leren kiezen van 

boeken. De meesten kunnen inmiddels goed lezen, hebben 

met verschillende soorten boeken kennisgemaakt en gaan 

meer en meer hun eigen smaak ontwikkelen. Het kiezen van 

boeken berust op kennis van boeken en op zelfvertrouwen. 

Kennis van boeken wordt bij leerlingen opgebouwd door ze 

voor te lezen, genres te introduceren, over boeken te praten, 

of door een bibliotheekbezoek. Zelfvertrouwen groeit als 

kinderen zelf met plezier boeken lezen. Veel van de keuzes 

voor bepaalde boeken komen tot stand omdat een vriend of 

vriendin het boek heeft aanbevolen. En daarover gaat Gids 

in boekenland.

Gedurende de projectperiode van Gids in boekenland gaan 

kinderen in gesprek met elkaar over boeken en worden ze 

elkaars gids bij het maken van keuzes. Een landkaart, weg-

wijzers en een vragenkompas helpen de leerlingen hierbij. 

Ook maken ze kennis met verschillende genres en leren 

ze hoe ze deze kunnen herkennen. De gelezen boeken 

noteren ze in hun paspoort. Aan het einde van het project 

kiest elke leerling een favoriet boek.

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek wordt het project 

bij de kinderen geïntroduceerd. Met een koffer vol boeken 

gaan de kinderen weer terug naar school. Voor de leer-

kracht is er natuurlijk een duidelijke handleiding om het 

project succesvol te begeleiden. 

NIEUW
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Leskist 
Hoera voor Mees Kees       

Middenbouw       

Groep 5

Mees Kees, van de schrijfster Mirjam Oldenhave is één van de  

 bekendste meesters van Nederland. Mees Kees is stagiair, dus 

hij weet nog niet goed wat een meester allemaal moet doen. 

Maar gelukkig heeft hij een klas vol experts! De kinderen leren 

hem dat je bij Nieuws uit de Natuur best naar Spiderman mag 

kijken, want een spin is ook natuur. En het is veel handiger 

om de sommen even over te schrijven als één iemand ze al 

gemaakt heeft. 

Bij grote rampen, zoals  hoofdrekenen en spelling van moei-

lijke woorden, verzint Mees Kees altijd een goede oplossing. 

Meestal met chips en cola, want dat zijn ook moeilijke woor-

den.

Bij dictee tapt hij moppen en bij spelling speelt hij galgje! 

Met deze themakist over Mees Kees leren uw leerlingen deze 

grappige meester nog beter kennen.

U ontvangt in de klas een themakist met daarin:

●  Collectie boeken / Werkboekje voor de leerlingen

●  Speelfilm Mees Kees

●  Spellen / Les ideeën

Doel:
Leesbevordering en 
leesplezier
Begrijpend lezen

Bestemd voor:
Groep 5   

Plaats:
School

Kosten:
€ 35,00

Duur: 
De leskist wordt voor 6 
weken uitgeleend. 

De leskist Mees Kees 
wordt 6 weken 

uitgeleend. 
Dan hebben de leerlingen 

voldoende tijd om een 
Mees Kees-boek helemaal 

uit te lezen!
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Kinderen begeven zich op steeds jongere leeftijd online. Ze spelen 

spelletjes waarvoor een account aangemaakt moet worden waarbij 

allerlei privégegevens  worden gevraagd. Steeds meer kinderen 

maken een eigen vlog, maar hoe ga je om met negatieve berich-

ten daarop? Hoe presenteer je jezelf online?  Veel games hebben 

een chatfunctie waardoor kinderen online contact hebben met 

voor hen onbekende personen. Leuk natuurlijk als het gesprek 

over het spel gaat, maar wat als de ander opeens allerlei per-

soonlijke vragen gaat stellen of gaat pesten? Hoe ga je daar 

mee om? En hoe gedragen de kinderen zich zelf online? Welke 

persoonlijke informatie geef je wel of niet als daarom gevraagd 

wordt? Stuur je alles door wat je zelf krijgt? Allemaal vragen 

die aan bod komen tijdens de les ‘Ik ben online’, gegeven door 

één van onze media-coaches. Aan de hand van stellingen en 

vragen denken de kinderen na over hun online gedrag en 

delen ze hun ervaringen met elkaar. 

Handig 

Is er een speciaal onderwerp dat u 

besproken wilt hebben? Neem hiervoor 

contact op met de mediacoach, dan 

proberen wij dit in de les te integreren.

Middenbouw

groep 5

Ik ben online !

Doel:
Mediawijsheid

Bestemd voor:
Groep 5   

Plaats:
School

Kosten:
e 80,00

Periode:
Mei / juni 2018

Duur: 
1 les van 1 uur door 
de mediacoach

NIEUW
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Mikkie Maker 

Middenbouw       

Groep 4, 5 en 6

De uitvinderskit voor in de 21e eeuw! Verander alledaagse din-
gen in ‘Touchpads’ en gebruik ze om de computer aan te sturen!  

Bij Mikkie Maker staat het oplossen, ontwerpen, samenwerken 
en dichten volgens strenge regels centraal, Leerlingen maken 
een bedieningspaneel, dat via de Makey Makey een online ma-
chine kan besturen. Krijgen jullie  de machine aan de praat? 
Deze online machine wordt op het digibord geprojecteerd. Het 
paneel kan op allerlei manieren worden gemaakt: de console 
kan worden getekend, geboetseerd, geassembleerd, etc. Er 
is maar één voorwaarde: elk onderdeel van het paneel moet 
stroom geleiden. Vervolgens kunnen de kinderen in groepjes 
hun eigen machines tekenen, die door projectie tot leven wor-
den gebracht. Elke zelfontworpen machine produceert een 
zelfgemaakt gedicht, dat met behulp van woordkaartjes wordt 
geschreven / neergelegd. 

Het plannen, uitstippelen en vaststellen van een systeem 
van handelingen, dat is waar het om draait bij programme-
ren. Mikkie Maker draagt bij aan de 21st Century Skills, 
zoals taal en rekenen, problemen oplossen, creativiteit en 
samenwerken.

U ontvangt in de klas een leskist met daarin:
● Makey Makey en een geleidende armband
● Handleiding voor de leerkracht waarmee iedere leer-
    kracht uit de voeten kan (een algemene beschrijving en 
    twee lesbeschrijvingen)
● Een via de Makey Makey bestuurbare online machine, 
    geprogrammeerd in Scratch

Aandachtspunt: 
Voor deze lessen is minimaal 1 laptop/pc 
per 2 leerlingen nodig! 
Neem contact met ons op wanneer u te 
weinig laptops hebt. Waarschijnlijk 
kunnen wij uitkomst bieden.

Doel:
Computational thinking 

Bestemd voor:
Groep 4, 5 en 6   

Plaats:
School

Kosten:
€ 50,00

Duur: 
De leskist wordt voor 3 
weken uitgeleend.
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Het is voor kinderen altijd een belevenis om een schrijver in het

echt te ontmoeten. Om het bezoek samen met uw leerlingen

goed voor te bereiden ontvangt u een handleiding metinformatie

over de auteur en werkbladen voor de leerlingen. En natuurlijk

het belangrijkste: een collectie boeken. Deze heeft u zes weken 

in de klas. Drie weken voorafgaand het bezoek en drie weken 

daarna. Zodat de kinderen van te voren de boeken al kunnen 

lezen maar juist ook na het bezoek zijn kinderen enthousiast 

en willen deze boeken (alsnog) lezen. 

Bij inschrijven op een schrijversbezoek kunt u 3 

voorkeursnamen aangeven !

Kies uit:   

● Thijs Goverde     

● Janneke Schotveld     

● Peter Vervloed     

● Edward van de Vendel     

● Gideon Samson       

● Reggie Naus                

● Hans Kuyper               

● Martine Letterie      

● Selma Noort (ook voor Speciaal onderwijs)   

● Anke Kranendonk (ook voor Speciaal onderwijs)   

● Vivian den Hollander (ook voor Speciaal onderwijs)  

● Jozua Douglas    

● Anna Woltz

Middenbouw 

groep 5 en 6

Schrijver 
op bezoek

Doel:
Leesbevordering en 

Leesplezier

Bestemd voor:
Groep 5 en 6
*Ook voor speciaal 
onderwijs

Plaats:
Op school 

Kosten:
e 100,00

Periode:
De schrijvers-
bezoeken worden 
verdeeld over het hele 
schooljaar.

Duur: 
Circa 50 minuten 
schrijver op bezoek
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De Informatiejagers
Bibliotheekbezoek voor groep 7 

Bovenbouw

groep 7

Hoe gebruik je een inhoudsopgave of welke zoektermen typ 

je in? En hoe zoek je op of een boek is uitgeleend? Voor veel 

kinderen is het een hele uitdaging om informatie in de juiste 

bronnen te vinden. Informatiejagers is een uitdagend spel 

waarbij leerlingen leren zoeken, vinden en gebruiken van 

informatie van internet én uit boeken.

In tweetallen gaan de leerlingen in de bibliotheek op zoek 

naar de juiste antwoorden.

Wetenschap, techniek, kunst, geschiedenis, aardrijkskun-

de en literatuur komen aan bod in dit leuke, leerzame spel. 

Er wordt een beroep gedaan op samenwerken, zoeken en 

behendigheid.

De vragen kunnen betrekking hebben op zoeken in 

Google, handige sites voor kinderen, informatieve boe-

ken en de bibliotheekcatalogus. Al doende leren de leer-

lingen hun weg te vinden door alle informatiestromen.

Doel:
Informatie-
vaardigheden 

Bestemd voor:
Groep 7 
* Ook voor speciaal 
onderwijs  

Plaats:
Bibliotheek

Kosten:
Gratis

Periode:
November / december 
2017

Duur: 
1 uur
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Bovenbouw

groep 7 en 8

Jezelf en je ideeën presenteren wordt steeds belangrijker. Met 

een Prezi kun je geweldige digitale presentaties maken waarin je 

elk onderwerp op alle mogelijke manieren (film, teksten, youtube 

fragmenten) kunt laten zien. Een Prezi-presentatie vormt één 

doorlopend compleet beeld, naar believen kunt  in- en 

uitzoomen, filmpjes laten zien, stukken overslaan of juist een 

stuk teruggaan in de presentatie. 

Een Prezi kun je gebruiken tijdens de boekbespreking, spreek-

beurt of welke andere presentatie ook. Ook heel handig voor 

straks op het voortgezet onderwijs en zelfs daarna.

Sterker nog: Ook de juf of meester kan hiervan veel profijt 

hebben. Want met een Prezi-presentatie kun je elk onder-

werp op een mooie manier voor het voetlicht brengen.

Een Prezi presentatie wordt gemaakt op www.prezi.com en 

is daarna op iedere computer met internetverbinding terug 

te zien. Wanneer de mediacoach in de klas komt heeft zij 

al een account aangemaakt en kan iedereen direct aan de 

slag. 

Aandachtspunten:

●  Iedere leerling heeft tijdens de Prezi-les 

     een pc / laptop tot zijn/haar beschikking

●  Een smartboard in de klas om klassikaal 

     Prezi-toepassingen te kunnen uitleggen

Doel:
ICT basisvaardig-
heden 

Bestemd voor:
Groep 7 en 8 

Plaats:
School

Kosten:
e 40,00

Periode:
Gedurende het hele 
schooljaar

Duur:
1 les van 1 uur 

Workshop Prezi
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Doel:
Taalstimulatie en taal-
verwerving
Kennismaken met 
poëzie

Bestemd voor:
Groep 7 en 8

Plaats:
School

Kosten:
e 45,00

Duur: 
De leskist wordt voor 
4 weken uitgeleend

Vier weken lang Poëzie in de klas! Dat is pas een uitdaging! Met 

dit programma wordt het een feest! Tijdens 5 opdrachten per 

week maken de leerlingen kennis met heel veel verschillende 

soorten gedichten die alle facetten van spelen met taal bevatten.

Want dat is wat dit Poëzieprogramma is: spelen met taal. 

Door zelf een haiku te schrijven of een vormgedicht, en wat is 

toch een Onomatopee? Of een hele zin te maken met dezelfde 

beginletter(alliteratie) en het ritme van een gedicht te fluiten 

(en dat zonder te spugen).

U ontvangt 20 duidelijke opdrachten en voor alle leerlingen is er 

het Vette versjes-werkboek. Hierin komen hun eigen gedichten, 

gedachten en uitwerkingen van de gedichten(versjes) te staan.

Gaat u deze uitdaging aan? 

Dan voorspellen we u heel veel plezier, lol, gekke bekken en 

apekool! 

Tip: Een aantal verwerkingsvormen in dit 

programma is uitermate geschikt om te gebruiken 

voor het afscheidsboek van groep 8!

Vette Versjes

Bovenbouw 

groep 7 en 8 

Zeg
Zeg dat ik fantastisch ben,
Briljant, gevat ,sociaal,
Gevoelig, handig, grappig en 
Bijzonder geniaal.  

Zeg dat je zo’n wonderkind
Als ik maar zelden ziet.
Zeg dat je me super vindt.
Maar liegen mag je niet.

Shel Silverstein -Uit: De Dichter is een tovenaar. 



18

Kodu Game Lab leert kinderen de logica van het programme-
ren. Het programma werkt niet met code in tekst, maar met 
pictogrammen die bepaalde acties aangeven. 
De logica die gevolgd wordt is gelijk aan reguliere program-
meertaal. Kodu Game Lab is echter een stuk laagdrempeliger 
en makkelijk te leren. Kinderen kunnen er snel mee aan de 
slag om zelf levels te ontwerpen en games te maken.

Aandachtspunt: 
Voor deze lessen is minimaal 1 laptop/pc 
per 2 leerlingen nodig. Deze laptops brengt 
de mediacoach mee, met Kodu er op geïn-
stalleerd. 
Van tevoren krijgt u een link doorgestuurd 
om Kodu op het digiboard te installeren.

Bovenbouw 

groep 7 en 8

Kodu Game Lab

Doel:
Computational 
thinking 

Bestemd voor:
Groep 7 en 8   

Plaats:
School

Kosten:
e 100,00 

Duur: 
2 lessen van 1,5 uur.
Deze lessen worden 
op één dag gepland!
Anderhalf uur aan het 
eind van de ochtend en 
anderhalf uur aan het 
begin van de middag. 
Mocht dit problemen 
opleveren neem dan 
vooral contact met ons 
op.
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Doel:
Lezen rondom een 
thema 
Woordenschat 
vergroten 

Bestemd voor:
Groep 7 en 8   

Plaats: 
School

Kosten:
e 35,00

Duur: 
De leskist wordt voor 4 
weken uitgeleend

Drie geschiedenis-leskisten : Romeinen, Middeleeuwen en 
Tweede Wereldoorlog. Twee vliegen in één klap: Geschiedenis 
én woordenschat vergroten! 

Geschiedenis is een heerlijk vak. Ontdekken hoe onze voorou-
ders leefden, hoe de wereld er vroeger uitzag en welke gewel-
dige en verschrikkelijke dingen toen gebeurden. Ontdekken 
dat gebeurtenissen uit het verleden tot op de dag van vandaag 
kunnen doorwerken blijft fascinerend en is belangrijk om he-
dendaagse gebeurtenissen te kunnen begrijpen. Toch vinden 
niet alle kinderen geschiedenis een fijn vak. Vaak vinden ze 
het moeilijk omdat er woorden langskomen die ze (nog) niet 
kennen en hebben daarom moeite om de teksten te begrijpen. 
Met deze leskisten willen we twee vliegen in een klap slaan. 
Door tegelijkertijd een leskist in de klas te hebben en kinde-
ren de gelegenheid te geven over deze thema’s verhalen te 
lezen komt geschiedenis nog meer tot leven. De handleiding 
voor de leerkracht bevat onder andere links naar interessante 
websites rondom de thema’s en achtergrondinformatie over 
titels uit de leskist. 

Uit onderzoek van Emmelot, Van Schooten & Timman, 2001 
en Ford-Connors & Paratore, 2015 blijkt dat kinderen vooral 
hun woordenschat vergroten door rond rijke contexten te 
werken, te lezen, te praten, te schrijven en te denken. Het 
is belangrijk dat ze veel worden voorgelezen uit boeken 
die rond thema’s gekozen zijn, dat ze filmpjes over die 
thema’s bekijken en relevante activiteiten uitvoeren. En 
ook het frequent zelf lezen van of het luisteren naar boe-
ken vergroot de woordenschat. De rol van de leerkracht 
bestaat er daarbij vooral uit de voorwaarden te scheppen 
voor een leeromgeving waarin kinderen de mogelijkheid 
wordt geboden woordbetekenissen en betekenisnuances 
verwerven.

En hoe staat het eigenlijk met uw woordenschat? De 
universiteit van Gent maakte een internetspelletje gericht 
op het herkennen van bestaande en niet bestaande 
woorden:  http://woordentest.ugent.be/ (ook voor 
kinderen)

Leskisten Geschiedenis
Romeinen, Middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog 

Bovenbouw 

groep 7 en 8 
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Vooruit met Voorlezen is een landelijk ontwikkeld programma dat 
een impuls wil geven aan het voorlezen in de hogere groepen op 
de basisschool. Ervaring leert dat er in de onderbouw van het 
primair onderwijs volop wordt voorgelezen maar dat het voor-
lezen afneemt in de bovenbouw. Voorlezen is - samen met vrij 
lezen - een effectieve leesbevorderingsactiviteit. Kinderen maken 
hierdoor kennis met boeken die ze niet snel zelf uitzoeken en 
qua leesniveau wellicht net te moeilijk zijn. Kinderen vergroten 
hun woordenschat en hun kennis van de wereld door verhalen 
over andere mensen/dieren/landen/ tijden. Horen lezen, 
stimuleert tot zelf lezen, bevordert het leesplezier van elk kind 
en is van groot belang voor taalzwakke leerlingen.

Wij hebben vier actuele titels met bijbehorende lessuggesties 
voor u geselecteerd. De lessuggesties werden ontwikkeld 
door de redactie van Boekidee en zijn speciaal gericht op 
gebruik in de klas. De lessuggesties sluiten aan bij het praten 
over boeken zoals Aidan Chambers dat beschrijft. Dit helpt 
kinderen na te denken over de wereld om hen heen, over 
zichzelf en over anderen. Zij krijgen de kans te reflecteren en 
een eigen mening te verwoorden en leren van elkaar.

Gips -  Anna Woltz                                  groep 7 en 8

Querido, 2015, 168 pagina’s, Gouden griffel 2016
Trefwoorden: echtscheiding, ziekenhuizen, verliefdheid

Als Bente door een val een vingertopje kwijtraakt, belandt 
ze met haar zusje Fitz en met haar vader op de Spoedei-
sende Hulp van het ziekenhuis. Fitz is woedend omdat 
haar ouders gaan scheiden. Ze voelt zich verraden en 
doet vanuit die emotie allerlei dingen die ze anders nooit 
zou durven. Samen met een knappe, geheimzinnige 
jongen en een kordaat, wereldvreemd meisje beleeft ze 
een bijzondere dag, waarin ze zich leert uitspreken en 
meer begrip krijgt voor de keuze van haar ouders.
Door de humor van Woltz en haar goed gedoseerde 
gevoel voor absurditeit en dialoog, maar vooral ook 
door haar begrip en mededogen, is GIPS een voor-
hoede-verhaal. Wie het leest zou het wel op zijn hand 
willen schrijven, of desnoods op zijn voorhoofd: WAT. 
IS. DIT. GOED.’ - Edward van de Vendel

Bovenbouw 

Groep 7 en 8

Vooruit met voorlezen   

Bestemd voor:
Groep 7 en 8

Plaats: 
School

Periode:
Gedurende het hele 
schooljaar

Kosten: 
€ 15,00

Duur:
4 weken

NIEUW

‘Lees voor en blijf voorlezen. Niet stoppen als een kind eenmaal 
zelf kan lezen. Als je kind zelf een boterham kan smeren zeg je 

toch ook niet: kook nu voortaan maar voor jezelf!’ 
Ted van Lieshout
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De regels van drie - Marjolijn Hof                                                                          groep 7 en 8

Querido 2013, 144 pagina’s, Woutertje Pieterse Prijs 2014, Vlag en Wimpel van de Griffeljury 
2014  / Trefwoorden: grootvaders, IJsland, gewetensconflict, dood

Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en oma naar IJsland. Ze gaan naar Twans 
overgrootvader. Opi Kas kan niet goed meer voor zichzelf zorgen en hij moet mee terug naar Ne-
derland. Maar daar denkt Opi Kas heel anders over. Hij heeft een ontsnappingsplan bedacht en 
vraagt of Twan hem wil helpen. Gelukkig heeft Twan een survivalhandboek meegenomen. 
Twan twijfelt. Wat moet hij doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden?
‘Een boek waar je, ondanks het serieuze thema, heel blij van wordt. Met een ogenschijnlijk 
onbeduidend zinnetje een wereld van gevoel neerzetten – Marjolijn Hof kan dat.’ NRC Han-
delsblad

Hotel de grote L  - Sjoerd Kuyper                                                                            groep 8

Lemniscaat 2014, 228 pagina’s, Zilveren Griffel 2015, Theo-Thijssen prijs 2012  Trefwoorden: 
hotels, wedstrijden, gezin

Kos moeder is al jaren dood en als zijn vader een hartaanval krijgt, zal hij voorlopig samen 
met zijn drie zussen hotel de Grote L moet runnen. Dan ontdekken de kinderen iets ergs: 
hun vader heeft enorme schulden. Er moet dus geld verdiend worden, maar hoe? De enige 
oplossing die ze kunnen bedenken, is meedoen met de Miss Noordzee Verkiezing. Nee, niet 
één van de zusjes, maar Kos, met washandjes in zijn bikini topje. Terwijl Kos juist die dag 
mag meedoen met een proeftraining van een beroemde voetbalclub. En bovendien heeft 
hij felle concurrentie, Isabelle, het meisje waarop hij smoorverliefd is, doet ook mee aan de 
Missverkiezing.
‘Dit proza is onweerstaanbaar. Je kunt niet anders concluderen dan dat Kuyper een gebo-
ren schrijver voor puberjongens is.’  Volkskrant

Spinder  - Simon van der Geest                                                                         groep 8

Querido 2012, Gouden Griffel 2013, 112 pagina’s  
Trefwoorden: geheimen, broers, ruzies, dagboeken

Hidde en zijn broers ontdekken een geheime kelder in hun nieuwe huis. Niemand weet 
ervan, alleen hij en zijn grote broers. Na het overlijden van zijn oudste broer Ward, bouwt 
Hidde daar zijn insectenlaboratorium, met krekels, sprinkhanen, glimwormen, neushoorn-
kevers en doodgravertjes. Maar dan wil Jeppe de kelder inpikken om er te oefenen op zijn 
drumstel. Dat betekent ‘oorlog’ tussen de twee broers. Hidde maakt geen schijn van kans 
maar hij heeft één wapen, het geheim dat de twee broers al sinds Wards dood bewaren, 
een verschrikkelijk geheim.
Spinder is Hiddes logboek van een onbarmhartige maand, die van begin tot einde 
bloedstollend en onvoorspelbaar verloopt. Daarmee overtreft Van der Geest zichzelf 
en de verwachtingen: (...) Spinder zou heel goed het lievelingsboek van vele kinderen 
kunnen worden, NRC Handelsblad
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BiebLab 
in Bibliotheek ’s-Gravenzande

De bibliotheek ondersteunt Westlanders bij het zich eigen maken 
van de 21e-eeuwse vaardigheden zowel via schoolprogramma’s 
alsook in de bibliotheek. 
Bibliotheek Westland gaat dit doen door in het tweede kwartaal 
van 2017 een BiebLab in Bibliotheek ‘s-Gravenzande te 
realiseren. Het BiebLab is een plek in de bibliotheek waar 
kinderdagverblijven, scholen, gezinnen, ondernemers en 
individuele bezoekers de inspirerende digitale ontwikkelingen 
kunnen leren, ontdekken, creëren, ervaren, zelf bijdragen en 
deel kunnen nemen aan de toekomst en het nu. Ieder op zijn 
eigen vlak, eigen manier en eigen behoefte. Het BiebLab biedt 
Westlanders de mogelijkheid om op een laagdrempelige 
manier kennis te maken met de nieuwste technologie. Tijdens 
openingstijden kan iedereen een kijkje komen nemen in het 
BiebLab, en er worden ook workshops georganiseerd. 

Het BiebLab is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Fonds Westland en RaboWestlandFonds.

Het is ook mogelijk om met uw leerlingen naar het BiebLab 
toe te komen en daar een programma te volgen met de
materialen die beschikbaar zijn in het BiebLab. 
Het BiebLab beschikt o.a. over 3D printers, Little Bits, 
Robots, Virtual Reality, Lego Mindstorms en WeDo 2.0 . 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne 
Hoogeveen (shoogeveen@bibliotheekwestland.nl).

Voor meer informatie over computational thinking, zie: 
https://www.kennisnet.nl/artikel/computational-thin-
king-op-een-creatieve-manier-problemen-oplossen/

NIEUW



Middenbouw en Bovenbouw

groep 5 tot en met 8  
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Doel:
Computational thinking

Bestemd voor:
Groep 5 /m 8
Van tevoren nemen wij 
contact met u op om de 
inhoud van het pro-
gramma vast te stellen. 
Zo sluit de excursie 
goed aan bij het niveau 
van uw leerlingen.    

Plaats:
BiebLab in Bibliotheek 
’s-Gravenzande

Periode:
Het gehele schooljaar

Kosten:
e 75,00

Duur: 
Circa 1 uur

Excursie groep 5 en 6 naar het BiebLab

Tijdens deze excursie maken uw leerlingen kennis met robots. In 

kleine groepjes ontdekken uw leerlingen de mogelijkheden van 

o.a. Dash&Dot, Ozobot, Meccanoid en Lego WeDo 2.0 en leren 

ze de eerste beginselen van programmeren. 

Zo werken de leerlingen spelenderwijs aan hun 

21e eeuwse vaardigheden!

Excursie groep 7 en 8 naar het BiebLab

Met  de inspirerende materialen van het BiebLab onderzoe-

ken en ontwerpen de leerlingen allerlei nieuwe manieren om 

een voorgelegd probleem op te lossen. Uw leerlingen leren 

creatief denken en handelen met behulp van nieuwe techno-

logieën zoals 3Dprinten, Virtual Reality en Robotica.
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Als je eenmaal in groep 8 zit, wordt er regelmatig vooruit 

gekeken naar de het voortgezet Onderwijs. Volgend jaar is het 

immers zo ver! 

De meeste leerlingen kunnen bijna niet wachten en hebben er 

heel veel zin in. 

Maar spannend is het wel…

Gaat nu iedereen nog voor je opzij, dadelijk ben je zo’n brug-

pieper met een veel te grote rugzak en zal je opkijken naar de 

oudere leerlingen.

Met deze leskist kunnen de leerlingen uit groep 8 een voor-

proefje nemen op het leven als brugpieper. Met voor iedere 

leerling een leesboek over de brugklas en een collectie 

informatieve boeken als achtergrond collectie. Lekker lezen 

over hoe andere kinderen het beleefd hebben en ter 

afsluiting speelt de hele klas de digitale Brugpieper-quiz.

Bovenbouw 

groep 8

Ben jij al brugklasproof?    

Doel: 
Leesbevordering en 
leesplezier 

Bestemd voor:
Groep 8

Plaats: 
School

Kosten: 
€ 35,00

Duur:
De leskist wordt voor 
6 weken uitgeleend.
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Doel:
Mediawijsheid

Bestemd voor:
Groep 8

Plaats: 
School

Kosten:
e 50,00

Periode:
11 t/m 29 september 
(rond de Week tegen 
het Pesten) of 
Mei / juni 2018

Duur: 
Circa 1 uur 

Internet is zowel bij jongeren als bij volwassenen één van de 
normaalste zaken van de wereld en niemand kan zich nog een 
samenleving voorstellen zonder. Maar naast al het goede dat 
internet, social media en mobiele telefonie ons biedt, heeft het 
ook een schaduwzijde.  

Hoewel de meeste kinderen en jongeren internet op een 
positieve manier gebruiken voor sociale contacten, is er een 
groot aantal jongeren dat te maken krijgt met cyberpesten. Via 
What’s app, Instagram of (reacties op) vlogs wordt geschol-
den, worden er onaardige berichten geplaatst of (bewerkte) 
foto’s of filmpjes van iemand rondgestuurd. En als je dit soort 
berichten leest of ziet is de stap niet zo groot om ook een 
onaardige reactie te plaatsen of een foto of bericht door te 
sturen. Vaak met de gedachte dat iets grappig is en zonder 
er bij na te denken dat het voor het slachtoffer een grote 
impact heeft. 
In veel groepen in het basisonderwijs is er wel eens een 
incident waar u als leerkracht aandacht aan moet besteden. 
Maar de leerlingen van groep 8 staan ook op een belang-
rijk keerpunt in hun leven. Van de veilige omgeving van de 
basisschool met kinderen en leerkrachten die ze al jaren 
kennen, vliegen ze straks uit naar een nieuwe omgeving en 
leren ze veel nieuwe mensen kennen. Ook hun online vrien-
dengroep zal daardoor flink uitgebreid worden. En hoe ga 
je dan om met personen die vervelende berichten over jou 
verspreiden? Als je een persoon tegenkomt die jou niet 
zo goed ligt, is de stap heel klein om via social media over 
deze persoon te roddelen, zonder erbij stil te staan dat 
deze berichten heel snel en eenvoudig verspreid kunnen 
worden. 
In deze workshop praten we met de leerlingen aan de 
hand van een prezi over de gevolgen van cyberpesten en 
wat je kunt doen als je er mee te maken krijgt.

Workshop Cyberpesten
in samenwerking met 

Politie Westland

Bovenbouw 

groep 8 

Reactie van een leer-

kracht:

‘Prima les. Ook de filmpjes 

spraken erg aan.’



Doel: 
Vergroting van 
kennis van 
jeugdboeken 

Bestemd voor:
Het hele team

Plaats: 
School

Kosten: 
€ 75,00

Duur:
2 x 15 minuten. 

Periode:
In september/
oktober en in 
februari/maart.  
Op afspraak tijdens 
een team-
vergadering.

26

Boekenkwartiertje

NIEUW

Schoolteam

Ontdekken en Inspireren... 

Hoe vind je de weg in het enorme aanbod aan kinderboeken?                                            

Wat is mooi om voor te lezen, wat is het neusje van de zalm, 

waar verras je je groep mee? Aansluitend aan de team-

vergadering zal jeugdbibliothecaris Marjolijn jullie met haar 

aanstekelijk enthousiasme in sneltreinvaart meenemen langs 

een keur aan prachtige boeken. Splinternieuw, onbekend, 

klassieker, leerzaam of kunstzinnig, allemaal boeken die een 

feest zijn om te gebruiken en voor elke smaak wat wils.

Voor iedere docent is er een titellijst met ruimte voor eigen 

aantekeningen. Enthousiast over een boek? Dan kunt u er 

direct mee aan de slag want desgewenst kunnen de 

boeken op school blijven voor de tijdsduur van 8 weken.

Dit alles in een bruisend kwartiertje. Een fijne en nuttige 

aanvulling voor uw hele team.

Uit de evaluatie van de pilot-school: 
‘Met haar passie voor boeken en de enthousiasmerende 
wijze van presenteren heeft Marjolijn de collega’s weten 
te boeien, kennis bijgebracht en ze enthousiast 
gekregen. Ook het aantal boeken en de variatie in genre 
en leeftijd dat in de beperkte tijd aan de orde kwam 
was fantastisch.’



Natuur- en milieu educatie

Groep 1 tot en met 8

Doel:
Natuur- en Milieu-
educatie
Leesbevordering

Bestemd voor: 
Groep 1 tot en met 8

Reserveren:
Uitsluitend via:
www.nmegids.nl/
westland  

Plaats:
Leskisten afhalen in 
bibliotheekvestiging 
naar keuze of afhanke-
lijk van de leskist bij 
NME-centrum 
‘De Kreek’ in 
’s-Gravenzande.

Kosten:
Gratis voor scholen 
die partner zijn bij het 
gemeentelijk WNME-
programma.
De scholen die hieraan 
niet mee doen betalen 
€ 100,00 per kist.

Duur:
De leskisten worden 
voor 3 weken 
uitgeleend.

Om de relatie van kinderen met natuur, milieu en glastuinbouw 
een impuls te geven hebben 60 organisaties een samenwer-
kingsovereenkomst getekend. In Westland werken de betrokken 
organisaties samen aan een breed aanbod van lessen, leskis-
ten en excursies. Ook starten er educatieve projecten, waarbij 
basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en peuters kennis 
opdoen over natuur, milieu, gezonde voeding en de leefomge-
ving. Het programma is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 
Westlandse Natuur- en Milieueducatie.
De laatste jaren bestaat landelijk veel aandacht voor natuur- en 
milieueducatie. Dit komt voort uit bezorgdheid over gezondheid, 
milieuvervuiling, overgewicht, klimaatverandering, energiege-
bruik, natuurbehoud, dierenwelzijn etc. Nu er steeds meer 
signalen zijn dat kinderen niet meer in de natuur komen, de 
herkomst van hun voedsel niet kennen en zich zorgen maken 
om milieuproblemen in de wereld, is het verbeteren van de 
relatie tussen jeugd en natuur een belangrijke opgave. De 
gemeente Westland wil natuur- en milieueducatie daarom 
een duidelijke plek geven in het onderwijsaanbod.

Leskisten:
Ter ondersteuning van lessen over natuur- en milieueducatie 
zijn diverse leskisten beschikbaar. Zoals leskisten over het 
weer, dieren en natuur. Een actueel aanbod inclusief een 
beschrijving van de inhoud van de leskisten en de leerdoe-
len staat op de website www.nmegids.nl/westland.
Deze leskisten zijn samengesteld uit educatieve materialen, 
voorwerpen, zoekkaarten, boeken, dvd’s en natuurlijk ook 
vragen en opdrachten. De exacte samenstelling kan per 
kist verschillen. De kisten worden gedistribueerd door Bi-
bliotheek Westland en kunnen worden opgehaald in een 
door u gewenste bibliotheekvestiging.
Daarnaast is er een aantal leskisten dat ook beschikbaar 
is ter ondersteuning van lessen en projecten, maar die 
alleen kunnen worden afgehaald op het NME-centrum 
‘De Kreek’ in ’s-Gravenzande.
Als aanvulling op een aantal leskisten, zijn er diverse 
losse materialen te leen bij het NME-centrum ‘De Kreek’, 
Prins Clausstraat in ’s-Gravenzande.
Voorbeelden zijn: zoekkaarten, opgezette vogels, schep-
netten en ander veldwerkmateriaal. Neemt u hiervoor 
contact op met het NME-centrum.

Reserveren van de leskisten:
De NME-leskisten zijn alleen te reserveren via 
www.nmegids.nl/westland
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Themacollecties
en

Klassikaal lenen
Themacollecties lenen:

U kunt een collectie boeken (en zo mogelijk andere materialen) 

rondom één thema bij ons aanvragen. Wij zoeken dan de mooiste 

materialen voor u uit en u kunt direct in de klas aan het werk. 

Voorbeelden van thema’s: kleding, vervoer, feesten, 

geschiedenis.

Neemt u voor het aanvragen van de collecties contact op met 

uw bibliotheek, zie adressen op pagina 30 van deze brochure. 

Houd  er rekening mee dat een themacollectie minimaal twee 

weken van te voren moet worden aangevraagd. Het geleverde 

aantal boeken is mede afhankelijk van de beschikbare titels 

van een onderwerp.

Klassikaal lenen:

Samen met de leerkracht komen de leerlingen elke zes 

weken naar de bibliotheek om zelf hun  boeken uit  te 

kiezen. Hierdoor ontstaat een regelmaat in het lezen en 

gebruik van boeken. Tegelijkertijd leren ze de bibliotheek 

en haar spelregels kennen.

Na aanmelding ontvangt de leerkracht een speciale 

“klassikaal lenen” groepspas. Tijdens het eerste bezoek 

van het schooljaar is de jeugdbibliothecaris aanwezig om 

samen langs de boekenkasten te lopen en zo nodig te 

helpen met het vinden van mooie en geschikte boeken.

Met de groepspas kunnen 35 boeken worden geleend. 

De boeken worden voor een periode van maximaal 6 

weken uitgeleend. 

Themacollecties 
lenen

Kosten:
e 20,00 / maximaal 
35 boeken

Uitleentermijn:
 6 weken

Klassikaal lenen

Kosten:
e 74,00 abonnement 
(tarief 2017)

Uitleentermijn:
 6 weken
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Nationale Voorleeswedstrijd
Nationale Voorleeswedstrijd 2017 - 2018

Het is inmiddels een op veel scholen ingeburgerde traditie: in de eerste maanden van het 
schooljaar op school een voorleeswedstrijd organiseren!
De school kan daarna de voorleeskampioen van de school aanmelden voor de Nationale Voor-
leeswedstrijd.
De voorleeskampioen is altijd een leerling uit groep 7 of 8.

Doe mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2017 - 2018 ! 

Een deelnamepakket kunt u vanaf 1 juni 2017 bestellen via:
 www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/.

Deelnemende scholen dienen hun voorleeskampioen uit groep 7 of 8 vóór 1 december 
2017 aan te melden bij de Nationale Voorleeswedstrijd.
Bibliotheek Westland is ook al jaren fan van de Nationale Voorleeswedstrijd en organiseert 
ook dit jaar weer de lokale voorronde. Schoolkampioenen van basisscholen uit het West-
land en Midden-Delfland strijden in februari / maart 2018 om het lokale kampioenschap.
Daarna volgen regionale en provinciale voorrondes en uiteindelijk de landelijke finale in 
mei 2018.

Bent u ook enthousiast over de Nationale Voorleeswedstrijd maar ontbreekt het u aan 
tijd? Neem dan contact met ons op, dan organiseren we de wedstrijd bij u op school 
samen!

Voor alle informatie en vragen rondom de Nationale Voorleeswedstrijd kunt u contact 
opnemen met Carla van Ginneken, via cvanginneken@bibliotheekwestland.nl.



Contactgegevens Team Educatie 

Adressen:                                                  Mediacoach:

Bibliotheek Westland / De Lier                      Marie-José Bisschop
Van Rijnstraat 28, 2678 BP   e-mail: mbisschop@bibliotheekwestland.nl
(gebouw De Viermaster; onder voorbehoud)
Telefoonnr: 0174-520663

Bibliotheek Westland / ’s-Gravenzande       Marjolijn Sonneveld
Zandeveltplein 26, 2692 AG   e-mail: msonneveld@bibliotheekwestland.nl    
Telefoonnr: 0174-415276

Bibliotheek Westland / Kwintsheul              Marga Moerman
Leeuwerik 11, 2295 PE   e-mail: mmoerman@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-293863 

Bibliotheek Westland / Honselersdijk          Marga Moerman 
Veilingweg 1 a, 2675 BR   e-mail: mmoerman@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-226805                                 
                                                                    
Bibliotheek Westland / Maasdijk                  Marie-José Bisschop
Cornelis Houtmanplein 6, 2676 XE  e-mail: mbisschop@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-520663 

Bibliotheek Westland / Monster                    Marga Moerman
Rubenslaan 1, 2681 NT   e-mail: mmoerman@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-242102

Bibliotheek Westland / Naaldwijk                 Marjolijn Sonneveld (regulier basisonderwijs):
Sint Martinusstraat 67, 2671 GK   e-mail: msonneveld@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-626679
                                Marga Moerman (regulier & speciaal basisonderwijs)   
    e-mail: mmoerman@bibliotheekwestland.nl

Bibliotheek Westland / Poeldijk                   Marga Moerman
Julianastraat 49, 2685 BB   e-mail: mmoerman@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-246580

Bibliotheek Westland / Wateringen             Suzanne Hoogeveen
Dorpskade 3, 2291 HN   e-mail: shoogeveen@bibliotheekwestland.nl
Telefoonnr: 0174-293863

Voor vragen over het jaarprogramma :
Carla van Ginneken, cvanginneken@bibliotheekwestland.nl

Hoofd Team Educatie: Gonneke Wegner, gwegner@bibliotheekwestland.nl
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Handig om te weten 
voor u gaat inschrijven 

Uiterste inschrijfdatum

Groepsgrootte

Prijzen

Planning

Contactgegevens 
inschrijfformulier

Wij zien uw inschrijving graag uiterlijk 20 juli 2017 tegemoet. 
Hiervoor kunt u de volgende drie pagina’s gebruiken: één pagina 
voor de schoolgegevens en twee pagina’s om op de verschillende 
programma’s in te tekenen (pagina 32 en omslagpagina’s).
U kunt deze pagina’s ingevuld per post insturen óf ingevuld 
scannen en per mail insturen. 

Inschrijven op bibliotheekbezoeken, leskisten of lessen in de 
klas is altijd per groep. Een groep heeft maximaal 36 leerlingen.  
U  kunt zelf géén groepen samenvoegen. Heel soms is een 
uitzondering mogelijk, maar dit gaat altijd in overleg met ons. 
Hiervoor neemt u contact op met Carla van Ginneken, 
cvanginneken@bibliotheekwestland.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Wij laten u tijdig weten (uiterlijk drie weken van tevoren) 
wanneer u in de bibliotheek wordt verwacht, wanneer een 
leskist voor u klaar staat of wanneer u de mediacoach / jeugd-
bibliothecaris op school kunt verwachten.
Bent u verhinderd om op de geplande datum naar de 
bibliotheek te komen? Neem dan zo spoedig mogelijk con-
tact met ons op, uiterlijk één dag voor het geplande bezoek. 
Indien bericht van verhindering pas op de geplande datum 
of helemaal niet binnenkomt, worden de kosten van het 
programma bij de school in rekening gebracht. Bij een gratis 
programma wordt € 25,00 in rekening gebracht.

Pagina 32 en inschrijfformulier volledig ingevuld 
terugsturen aan:

Bibliotheek Westland 
t.a.v. Carla van Ginneken
Postbus 138
2680 AC Monster

Of: pagina 32 en inschrijfformulier volledig ingevuld 
scannen en mailen naar:
cvanginneken@bibliotheekwestland.nl 



Gegevens van de school 

Schooljaar 2017 - 2018

School : 

Adres : 

Postcode + Plaats : 

Telefoon + mailadres:

Naam, telefoon + mailadres van directeur : 

Naam, telefoon + mailadres van contactpersoon :

Naam + mailadres leescoördinator van de school (indien van toepassing) : 

Schooltijden / pauzes : 

maandag:

dinsdag:

woensdag:

donderdag:

vrijdag: 

De school werkt met een continurooster :      Ja /  Nee

Dagdelen waarop geen bibliotheekbezoek mogelijk is:



Inschrijfformulier Educatieaanbod Bibliotheek Westland

Naam School: 

Voor     Groep / 

groep Programma Naam leerkracht / Mailadres leerkracht aantal leerlingen 

1 en 2 Kinderboekenweek 2017: 1. 1.

 Gruwelijk eng       2. 2.             

                                      3. 3.

 Nieuw 4. 4.

1 en 2 Leskist Prentenboeken over Politie 1. 1.

   2. 2.

   3. 3.

  Nieuw 4. 4. 

1 en 2 Leskist Primo Cubetto 1. 1.

   2. 2.

 Computational thinking  3. 3.

   4. 4.

1,2 Leskist Botje Bij  1. 1.

en 3   2. 2.

 Computational thinking 3. 3.

   4. 4.

 3 Een gevaarlijk leuk  1. 1.

  bibliotheekbezoek! 2. 2.

   3. 3.

3, 4  Leskist CodeWise 1. 1.

en 5   2. 2.

 Computational thinking 3. 3.

   4. 4.

4 Leskist De Kleine Kapitein 1. 1.

   2. 2. 

4 Leskist De wildernis in! 1. 1.

   2. 2.

5 Gids in Boekenland                        1. 1.

  Nieuw 2. 2.

5 Leskist Hoera voor Mees Kees 1. 1.

   2. 2.

5 Ik ben online !                  1. 1.

  Nieuw  Mediawijsheid 2. 2.



Inschrijfformulier Educatieaanbod Bibliotheek Westland

Voor     Groep / 

groep Programma Naam leerkracht / Mailadres leerkracht aantal leerlingen 

4,5 en Leskist Mikkie Maker 1. 1.

6   2. 2.

 Computational thinking  3. 3. 

5 en 6 Schrijver of illustrator op bezoek 1. 1.

  VOORKEURSNAMEN: 2. 2.

  1. 3. 3.

  2. 4. 4.

 3. 

7 De Informatiejagers 1. 1.

   2. 2. 

7 en 8 Workshop Prezi 1. 1.

  ICT basisvaardigheden 2. 2.

5 en 6 Leskist Vette Versjes 1. 1.

   2. 2.

7 en 8 Kodu Game Lab 1. 1.

   2. 2.

 Computational thinking  3. 3.

7 en 8 Leskisten Geschiedenis 1. 1.

   2. 2.

   3. 3.

7 en 8 Vooruit met Voorlezen 1. 1.

   2. 2.

  Nieuw 3. 3.

5 t/m8 Excursie naar BiebLab in 1. 1.

 ‘s-Gravenzande                         2. 2.             

                                      3. 3.

 Nieuw 4. 4.

8 Workshop Cyberpesten  1. 1.

  i.s.m. Politie Westland 2. 2.

8 Leskist Ben jij al Brugklasproof? 1. 1.

   2. 2.

TEAM Boekenkwartiertje Contactpersoon en mail adres:

 Nieuw  

Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u bericht over de planning.

Dit formulier aan beide zijden invullen en vóór 20 juli 2017 terugsturen aan:

Bibliotheek Westland, t.a.v. Carla van Ginneken, Postbus 138, 2680 AC Monster

U kunt dit inschrijfformulier ook ingevuld en gescand mailen naar cvanginneken@bibliotheekwestland.nl


