
VOOR WIE LEERLINGEN: LEESBEVORDERING LEERLINGEN: MEDIA LEERKRACHT OUDERS 

GROEP 1/2 INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Onze leesmediaconsulent komt  

3x in de klas. Jullie gaan aan de slag met:  

 Interactief voorlezen 

 Herhaald voorlezen 

 Verhalen vertellen 
 

VRAAGGERICHT AANBOD 

Kinderen kunnen kennismaken met: 

 Lego education 

 Audio visueel 

 Robotica 

 Mediawijsheid 
 

WORKSHOP  

Hoe zet je nieuwe prentenboeken in tijdens 

thematisch werken? 

INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Zie aanbod leerlingen. 

THEMACOLLECTIE 

Op verzoek door ons samengesteld. 

KOFFIE-OCHTENDEN 

Er komen meerdere onderwerpen aan bod, 

zoals interactief voorlezen, boekenkeuze, 

spelen met taal enzovoort. 

INLOOPSPREEKUUR 

Alleen op dBos scholen (4x per jaar) 

AFSPRAAK MET LEESMEDIACONSULENT 

GROEP 3/4 INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Onze leesmediaconsulent komt  

3x in de klas. Jullie gaan aan de slag met:  

 Interactief voorlezen 

 Hoe kies je een boek? 

 Talkshow 

GROEP 3: GROEPSBEZOEK 

Speurtocht a.d.h.v. een boek 

GROEP 4: WORKSHOP THEATERLEZEN 

BOEKPROMOTIE DOOR PROMOTEAM 

VRAAGGERICHT AANBOD 

Kinderen kunnen kennismaken met: 

 Lego education 

 Audio visueel 

 Robotica 

 Mediawijsheid 

WORKSHOP  

Boekpromotie S-E4/AJ. Hoe kies je een boek? 

INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Zie aanbod leerlingen. 

THEMACOLLECTIE 

Op verzoek door ons samengesteld. 

KOFFIE-OCHTENDEN 

Er komen meerdere onderwerpen aan bod, 

zoals boekpromotie, het belang van leesplezier 

enzovoort. 

INLOOPSPREEKUUR 

Alleen op dBos scholen (4x per jaar). 

AFSPRAAK MET LEESMEDIACONSULENT 

GROEP 5/6 INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Onze leesmediaconsulent komt  

3x in de klas. Jullie gaan aan de slag met:  

 Hoe kies je een boek? (gr. 5) 

 Zoek een boek via de zoekmachine (gr. 6) 

 Vragenspel van Chambers 

 Boekenkring 

KINDERJURY INTRODUCTIELES 

WORKSHOP THEATERLEZEN 

BOEKPRMOTIE DOOR PROMOTEAM 

VRAAGGERICHT AANBOD 

Kinderen kunnen kennismaken met: 

 Lego education 

 Audio visueel 

 Robotica 

 Mediawijsheid 

WORKSHOP  

Boekpromotie A,B/J. Hoe zoek je een boek? 

WORKSHOP  

Theaterlezen. 

INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Zie aanbod leerlingen. 

THEMACOLLECTIE 

Op verzoek door ons samengesteld. 

KOFFIE-OCHTENDEN 

Er komen meerdere onderwerpen aan bod, 

zoals media en leesplezier. 

INLOOPSPREEKUUR 

Alleen op dBos scholen (4x per jaar). 

AFSPRAAK MET LEESMEDIACONSULENT 

GROEP 7/8 INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Onze leesmediaconsulent komt  

3x in de klas. Jullie gaan aan de slag met:  

 Zoek een boek via de zoekmachine 

 Vragenspel van Chambers 

 Boekenkring 

KINDERJURY INTRODUCTIELES 

WORKSHOP THEATERLEZEN 

VOORLEESWEDSTRIJD 

BIEB-ASSISTENTEN OPLEIDEN 

PROMOTEAM 

VRAAGGERICHT AANBOD 

Kinderen kunnen kennismaken met: 

 Lego education 

 Audio visueel 

 Robotica 

 Mediawijsheid 

WORKSHOP  

Boekpromotie B,C/J. Hoe zoek je een boek? 

WORKSHOP 

Belang participatie t.b.v. leesbevordering. 

INSPIRERENDE LESSENSERIE 

Zie aanbod leerlingen. 

THEMACOLLECTIE 

Op verzoek door ons samengesteld. 

KOFFIE-OCHTENDEN 

Er komen meerdere onderwerpen aan bod, 

zoals media en leesplezier. 

INLOOPSPREEKUUR 

Alleen op dBos scholen (4x per jaar). 

AFSPRAAK MET LEESMEDIACONSULENT 

EDUCATIEF PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2020/2021 
Waar de ene school graag aan de slag wil met WOORDENSCHAT en LEESPLEZIER, heeft de andere school meer vraag naar 

activiteiten op het gebied van 21STE EEUWSE VAARDIGHEDEN. Via dit overzicht willen we je graag laten kennismaken met de 

mogelijkheden. Onze leesmediaconsulenten werken altijd vraaggericht en op maat. Dus neem vooral contact op om eens 

vrijblijvend te praten over de wensen van jouw school. 

Bekijk het volledige programma op: www.bibliotheekrijnenvenen.nl 



De inspirerende lessenserie Deze serie bestaat uit 3 lessen die qua werkvormen een vaste invulling/opbouw hebben, maar qua inhoud aangepast kan worden aan een bepaald thema.  

Opleiden assistenten schoolbibliotheek Een aantal leerlingen uit groep 7 wordt door de Leesmediaconsulent (LMC) opgeleid tot bieb-assistent. Deze leerlingen hebben als taak de bibliotheek netjes en 

aantrekkelijk te maken/houden. De LMC begeleidt dit met regelmaat, maar leerlingen kunnen wekelijks zelfstandig hun taak uitvoeren. 

Opleiding: De leerlingen leren welke categorieën boeken er in de schoolbibliotheek (dBos) aanwezig zijn en waar deze staan, zodat zij deze ruimte opgeruimd en netjes 

kunnen maken/houden. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de thematafel. 

Promoteam 

 

Socials 

Project waarbij fanatieke lezers worden ingezet als leespromotieteam in lagere groepen, onder begeleiding van/in samenwerking met de LMC. De LMC leert het team 

eerst hoe je een boekpromotie doet. Elke boekpromotor stelt samen met de LMC een boekenpakket samen. Samen met de LMC bezoekt het promoteam de groepen en 

promoot de titels.  

Mogelijke werkvorm ‘Socials’: Verschillende sociale mediakanalen worden ingezet voor boekpromotie. In samenwerking met de LMC/Mediacoach kunnen lezers hun 

boekentip promoten via bijvoorbeeld een vlog, een podcast of een filmpje op Facebook of Instagram. 

Boekenraad Vergelijkbaar met een leerlingenraad maar specifiek gericht op lezen, boeken en dBos. De boekenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school en mag 

meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren rondom boeken, lezen en dBos. Leerkrachten van groep 4 t/m 8 informeren leerlingen over de boekenraad en 

noteren enthousiaste leerlingen. Deze leerlingen schrijven een korte sollicitatiebrief. De LMC houdt korte sollicitatiegesprekken. Vier maal per schooljaar vergadert de 

raad. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat. Notulen worden gedeeld met leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Leesclub Niet-lezers worden door hun leerkracht aangemeld voor deze leesclub. Samen met de LMC wordt in kleine groepen (van maximaal 8 leerlingen) gepraat over toptitels 

en gewerkt aan leesbevordering. In een periode van 4 maanden plannen we 6 bijeenkomsten van 30 minuten.  

Leesbevordering NT2-leerlingen NT2-leerlingen (maximaal 6 leerlingen per groepje) worden door hun leerkracht aangemeld. De LMC gaat in kleine groepjes op zoek naar passende boeken. Ook de 

luisterbieb wordt geïntroduceerd. In een periode van 4 maanden plannen we 6 bijeenkomsten van 30 minuten. 

Summerproject Project waarbij taalzwakke lezers extra lezen tijdens de zomervakantie. Aan het eind van het schooljaar worden de taalzwakke lezers én hun ouders uitgenodigd voor 

een bijeenkomst. Ze krijgen informatie over lezen/de bibliotheek. De LMC is tijdens de zomervakantie een aantal dagdelen aanwezig in de vestiging en leerlingen en 

ouders worden uitgenodigd dan ook te komen om boeken te ruilen of voor advies. 

VoorleesExpress Per gemeente is subsidie beschikbaar om een aantal gezinnen te ondersteunen via de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een 

taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben 20 sessies met een gezin. Ze komen thuis, of zien elkaar als dat niet kan via internet of op een openbare 

plek. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 

Cursus Voor jou en je kind! De cursus Voor jou en je kind! biedt ouders een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met 

de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht en leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden 

ouders zelf ook (taal)vaardiger. Tijdens de cursus leren ouders ook de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes of 

het stellen van vragen.  

Taal is OK Taal is OK is een pakket met suggesties voor ouder-kind activiteiten en bijbehorende werkmaterialen. Het pakket helpt leerkrachten en pm’ers om de samenwerking 

met ouders te verbeteren en de taalomgeving thuis te verrijken  

VOOR WIE LEERLINGEN: LEESBEVORDERING LEERLINGEN: MEDIA LEERKRACHT OUDERS 

SCHOOLBREED 

Groeps-

doorbroken 

BOEKPROMOTIE 

Door promoteam. 

BOEKENRAAD 

SOCIALS WORKSHOP  

Boekpromotie. 

WORKSHOP 

Leesbevordering. 

INFORMATIEBIJEENKOMST 

VoorleesExpress. 

WORKSHOP 

Voor bieb-ouders over boekpromotie en hoe 

kies je een boek. 

SPECIFIEKE 

DOELGROEPEN 

LEESCLUB 

LEESBEVORDERING NT2-LEERLINGEN 

 CURSUS OPEN BOEK 

Opleiding tot leescoördinator. 

VOOR JOU EN JE KIND! 

EDUCATIEF PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2020/2021 vervolg 

Hieronder een toelichting op enkele van bovenstaande activiteiten: 

Bekijk het volledige programma op: www.bibliotheekrijnenvenen.nl 


