Timeline educatief programma voor Voorschoolse educatie en primair onderwijs 2017-2018
Kennismakingsbezoek
(Kinderdagverblijf en
Peuterspeelzaal)
Een gezellig uitstapje met
de kinderen. Ze worden
voorgelezen en kunnen zelf
boekjes uitzoeken.

De Voorleesexpress helpt
(Groepen 1 en 2)
De Voorleesexpress komt thuis
voorlezen bij gezinnen met kinderen
tot acht jaar die opgroeien in een
taalarme omgeving.

De Nationale Voorleeswedstrijd
(Groepen 7 en 8)
Leerlingen kunnen hun beste
voorleeskunsten laten zien en maken
zo kans om door te gaan naar de
regionale voorronde.

Spelen met prentenboeken
(Groepen 1 en 2)
Ga aan de slag met Spelen met prentenboeken. Hierin staan 22 prentenboeken
met ideeën voor allerlei activiteiten
rondom thema’s.

Kamishibai
(Kinderdagverblijf en
Peuterspeelzaal)
Door middel van dit verteltheater met losse platen van mooie
prentenboeken luisteren kinderen
ademloos naar het verhaal.

Op bezoek in de bibliotheek
(Groep 3)
Maak aan de hand van opdrachten
kennis met de Bibliotheek!

De hele groep hetzelfde boek
(Groepen 7 en 8)
Door met de gehele klas hetzelfde
boek te lezen, kunnen (lastige)
thema’s besproken worden.

LEGO® Boost
(Groepen 7 en 8)
Bouwen, coderen en spelen.
Kinderen worden gestimuleerd
om creatief met technologie
aan de slag te gaan.

LEGO® Mindstorms
(Groepen 7 en 8)
Bouw een eigen robot,
programmeer en bestuur het.

LEGO® Storytales

Peutervoorlezen
(Kinderdagverblijf en
Peuterspeelzaal)
Iedere laatste woensdag van de
maand (behalve juli, augustus en
december) is er een voorlees- en
knutselochtend in alle vestigingen.
Laat het even weten als je ook met
een groepje komt.

Promotiekoffer:
Voorlezen is belangrijk
(Kinderdagverblijf en
Peuterspeelzaal)
Leen de bibliotheekpromotiekoffer, dan kun je tijdens een
ouderbijeenkomst vertellen over
het grote belang van voorlezen.

Schrijversbezoek

Lezen is een feest!

Botje Bij
(Groepen 1 en 2)
Stimuleer de
verbeelding van
kinderen met Botje
Bij de robot-bij;
‘ik help jou
en jij helpt mij!’.

Ga je mee naar de bibliotheek?
(Groepen 1 en 2)
Breng een bezoek aan de bieb. Er wordt
voorgelezen en je kunt een boek lenen.

(Groep 3)
Ontvang een kist vol met eerste
leesboekjes van verschillende
niveaus en daarnaast fijne
prentenboeken om voor te lezen.

(Groep 5 t/m 8)
Ontmoet jouw
favoriete schrijver en
vraag hem of haar
het hemd van het lijf.

Onderzoeken en
ontdekken
(Groepen 7 en 8)
Leer goede informatie
zoeken en presenteren.

(Groepen 1 en 2)
Leerlingen bouwen
scènes met LEGO® en
verzinnen hier hun
eigen verhalen bij.

Books, bricks & bites

LEGO® StoryStarter 1.0 en 2.0
(Groepen 3, 4, 5 en 6, 7 en 8)
Eigen LEGO® scènes en creatieve
ideeën komen tot leven met de
StoryVisualizer.

(Leerkrachten en/of leerlingen)
Door een combinatie van
collectie, bouwstenen en
programmeren worden de
21ste eeuwse vaardigheden
gestimuleerd. (Voor leerkrachten
is er een eigen programma).

LEGO® BuildToExpress
(Groepen 4, 5 en 6, 7 en 8)
Kinderen worden gestimuleerd
om hun gedachten en gevoelens
op een creatieve manier te
communiceren.

Lekker lezen
(Groepen 4 t/m 8)
Geef ons informatie over
de groep, dan zorgen wij
dat er voor ieder kind
een aansprekend boek in
de kist te vinden is.

bibliotheekrijnenvenen.nl/educatie
0172 - 475 771
Bibliotheek Rijn en Venen
@biebRenV

Rijn en Venen

Timeline educatief programma voor voortgezet onderwijs en mbo 2017-2018
eLAB-alphen.nl

Leeskracht
(Klas 1 en 2 vmbo)
Via Leeskracht ontdekken
de leerlingen welke
boeken passen bij hun
hobby’s en interesses.
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21st Century Skills

(Leerlingen vmbo en mbo)
Gaan de leerlingen de
uitdaging aan met drie
Bekende Nederlanders om
binnen een half jaar drie
boeken te lezen?

Ouderavonden, workshops en lessenseries.
Workshop of lessenserie op maat over 21st
Century Skills. Bijvoorbeeld programmeren,
cyber-pesten, online privacy etc. De bibliotheek
denkt graag met u mee.

Slimmer informatie zoeken
(Docenten en leerlingen alle niveaus)
Geeft Google het beste resultaat? Hoe
betrouwbaar is een website? Slimmer
zoeken geeft praktische handvatten.

Voorleeswedstrijd
Read2Me!
(Brugklassen alle
niveaus)
Dé voorleeswedstrijd
voor brugklassers.
Zien we jouw school
terug in de provinciale
ronde of zelfs de
landelijke finale?

Groepsbezoek @bieb
(Alle leerlingen)
Ontdek de bieb met
creatieve opdrachten.

#BOOK: boekenkring
(Leerlingen vmbo en mbo)
Boeken bespreken en
reflecteren zorgt voor
meer leesmotivatie
en verhaalbegrip. De
bibliotheek ondersteunt
graag bij het opzetten van
een boekenkring.

Meet & Greet een schrijver
(Alle leerlingen)
Stimuleer de leesmotivatie van
leerlingen door een schrijver uit
te nodigen.
Bijvoorbeeld: Mel Wallis de Vries,
Leon de Winter
of Rob Ruggenberg.

Thema-avond Mediawijsheid
(Docenten en leerlingen alle niveaus)
Een informatieavond om o.a. antwoord
te krijgen op de vraag: ‘Hoe kan ik mijn
kind begeleiden om verantwoord om
te gaan met de ins en outs van nieuwe
media?’.

Ontdek de mogelijkheden
van het eLAB
(Docenten en leerlingen alle niveaus)
Een vernieuwende leeromgeving voor 21st Century
Skills. Maak kennis met 3D printing, programmeren,
LEGO Mindstorms, Virtual Reality, green screens en
meer onder begeleiding van een eGenius®.

Rijn en Venen

Kijk op de website voor het actuele programma

0172 - 475 771

eLAB®

Een nieuwe tijd vraagt om
nieuwe vaardigheden
Het eLAB® is dé manier om bibliotheek
en onderwijs futureproof te maken.
Om te beginnen wordt aangesloten
bij het concept van de 21ste eeuwse
vaardigheden. Alle competenties uit het
model van Mediawijzer komen terug
in de programmering. Hierdoor krijgen
leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid
om toekomstbestendige vaardigheden
te ontwikkelen en kennis te maken met
nieuwe technologie.
Pop-up eLAB® (Groep 1 t/m 8)
Inmiddels is het eLAB® in bibliotheek
Alphen een begrip. De ‘e’ in eLAB® staat voor
Electronic, Education, Entrepeneurship en
Experience. De vernieuwende leeromgeving,
waar leesbevordering, mediawijsheid en
21ste eeuwse vaardigheden samenkomen.
Uiteraard bent u van harte welkom om
samen met de klas één van de programma’s
in Alphen te komen volgen. Maar we hebben
ook enkele pop-up eLAB®’s, die regelmatig
in onze andere vestigingen ingezet worden.
In overleg kan er tijdelijk zo’n pop-up eLAB®
in combinatie met een eGENIUS® bij u op
school ingezet worden. Voor een offerte
op maat bel 0172 - 475 771 of mail naar
educatie@bibliotheekrijnenvenen.nl

Voor de leerkracht

eLAB® Innovation tour
Een interactieve kennissessie, waarbij de
nadruk ligt op zelf ervaren.
Opleiding tot eGENIUS®
Voor leerkrachten die zich willen bezighouden met onderwijsvernieuwing en 21ste
eeuwse vaardigheden.
Innoveren kan je leren
Workshop waarin een aantal thema’s van
de opleiding tot eGENIUS® beknopt aan de
orde komen.

