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‘Wie boeken zaait zal  
leesplezier oogsten’ 

Bjorn Bouwmeister (directeur) en  
Charlotte Windhouwer (leescoördinator),  
de Boemerang Huissen

Leerlingen die plezier hebben in lezen, duiken 
vaker in een verhaal en verhogen vanzelf hun 
taalniveau. Of het nu lezen in een boek is, of het 
lezen van een online blog. Taal is belangrijk, het 
is een voorwaarde om mee te kunnen doen in 
onze maatschappij. Taal vormt ook de basis van 
digitale geletterdheid, een andere belangrijke 
basisvaardigheid in de 21e eeuw. De Bibliotheek 
Gelderland Zuid ondersteunt u bij het stimuleren 
van leesplezier en het vergroten van de digitale 
geletterdheid van uw leerlingen. 

In deze brochure hebben we al onze projecten voor 
het basisonderwijs gebundeld. Van avontuurlijke 
groepsbezoeken aan de bibliotheek tot fantasievolle 
workshops rond digitale geletterdheid. U kunt 
projectkisten bij ons huren waarmee u zelf aan 
de slag kunt in de klas. En u kunt ons inzetten om 
workshops te verzorgen voor leerkrachten of ouders. 
Denk bijvoorbeeld aan thema’s als het belang van 
(voor)lezen of dilemma’s rond het gebruik van 
sociale media. Een groeiend aantal leerkrachten 
kiest er voor om een collectie op maat te bestellen, 
aansluitend bij actuele onderwijsthema’s.  

Met bijna 50 basisscholen werken we zeer intensief 
samen binnen het concept Bibliotheek op school.  
We slaan de handen ineen om voor een rijke 
leescultuur te zorgen, op school én thuis (zie p. 7). 
Tot slot bieden we een aantal bijzondere projecten 
aan, zoals ‘Scoor een Boek!’ - in samenwerking met 
N.E.C. - en ‘Baas in Bieb’ - waar uw school een van 
onze bibliotheken helemaal overneemt (zie p. 16).

Heeft u vragen of wilt u een aanbod op maat? Mijn 
team staat voor u klaar! Graag tot ziens.

Hartelijke groet, 
Wouter van Balveren
Manager educatie,  
Bibliotheek Gelderland Zuid  

Geachte directeur,  
beste leescoördinator,
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Gonny Verheijen,  
leescoördinator De Wieken, Nijmegen

'Kinderen halen graag een boek in de 
Bibliotheek op school. Ze kiezen steeds 
bewuster, pakken niet zomaar iets omdat 
het moet. Zijn ze enthousiast over een boek, 
dan delen ze dit direct met elkaar. Daardoor 
willen andere kinderen het boek ook lenen.'



Bibliotheek op school
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we jaarlijks de resultaten van de Bibliotheek op 
school monitoren, worden de effecten inzichtelijk en 
kunnen scholen zien welke stappen gezet kunnen 
worden om de leesbevordering nog verder te 
verbeteren.

De Bibliotheek op school kan een prachtige, 
verbin dende rol spelen op IKC’s en brede scholen. 
Het concept kent een doorgaande lijn van 0-12 jaar 
en stopt niet binnen de muren van de school. Ook 
ouders worden op diverse manieren betrokken bij 
de Bibliotheek op school. Daarmee voeden we samen 
de leescultuur thuis. 

De Bibliotheek 
op school

Bouwstenen van 

de Bibliotheek  

op school

De Bibliotheek op school (dBos) is een succesvolle 
landelijke aanpak waarin bibliotheken en 
scholen structureel samenwerken. Met een 
steeds wisselende boekencollectie en diverse 
leesbevorderingsactiviteiten werken school 
en bibliotheek samen aan het bevorderen van 
leesplezier en informatievaardigheden bij 
leerlingen. De rijke leescultuur die de Bibliotheek 
op school met zich meebrengt, verbetert ook de 
taalvaardigheid zichtbaar. 

De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende 
bouwstenen. In uw school krijgt u een eigen 
bibliotheek, met een aantrekkelijke en altijd actuele 
jeugdcollectie en professionele uitleenapparatuur. 
U krijgt bovendien een gebruiksvriendelijke 
online omgeving (SchoolWise) waar leerlingen en 
docenten vrijwel alle denkbare boeken en dvd’s 
kunnen reserveren voor hun Bibliotheek op school. 
SchoolWise zorgt er ook voor dat leerlingen elkaar 
onderling stimuleren en enthousiasmeren door  
in dit portaal positieve leeservaringen te delen.

Deze samenwerking begint met een traject 
van deskundigheidsbevordering. Leerkrachten 
worden opgeleid tot leescoördinator en de school 
ontwikkelt zijn eigen lees- en mediaplan. Doordat 

Heeft u interesse in deze aanpak?  
Ga dan naar www.obgz.nl/bibliotheekopschool of 
maak een afspraak met Christine Fleischhacker via 
educatie@obgz.nl. 
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Groepsbezoeken
Leesbeleving 
en wegwijs in de bibliotheek

Voor alle groepen in het primair onderwijs hebben 
wij aansprekende en avontuurlijke programma’s 
in de bibliotheek. Bij de kleinsten gaat het vooral 
om de leesbeleving, waarbij ze de bibliotheek 
ontdekken als schat kamer van prachtige boeken. 
Kinderen uit groep 3, 4 en 5 maken we met actieve 
speurprogramma’s zelfstandig wegwijs in de 
bibliotheek. Ieder leerjaar leren zij nieuwe aspecten 
van de materialen en het zoeken in de bibliotheek. 
De leerlingen uit de bovenbouw leren de link te 
leggen tussen zoeken in de online catalogus en 
zoeken in de bibliotheek. Zo leren we hen om alle 
denkbare informatie te vinden waar ze naar op 
zoek zijn. 

Praktische informatie 
De bezoeken worden verzorgd door een mede - 
werker van de bibliotheek. Voorbereiding in  
de klas is niet nodig. 

Duur: Groepsbezoeken duren een uur, met 
uitzondering van het groepsbezoek voor groep 7 
en 8. Dat duurt anderhalf uur. 

Locaties: in onze vestigingen in Beek-Ubbergen, 
Bemmel, Beuningen, Elst, Gendt, Groesbeek, 
Heteren, Huissen, Malden, Millingen aan de Rijn, 
Nijmegen (alle vestigingen), Overasselt en Zetten.

Kosten 
€ 75 (excl. btw) voor 1 groep
€ 120  (excl. btw) voor 2 groepen  
€ 150 (excl. btw) voor 3 groepen 

U kunt groepsbezoeken voor verschillende leerjaren 
combineren.

Let op: prijzen voor meerdere groepen gelden alleen 
als ze achter elkaar op één dag en op dezelfde locatie 
gepland worden.

Tip: vergeet uw groepsabonnement niet mee 
te nemen, als u met de leerlingen boeken wilt 
uitzoeken om mee te nemen naar de klas.

Op de volgende pagina's vindt u een beknopte 
omschrijving van de verschillende bibliotheek-
bezoeken per leerjaar.
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Groep 1 · 2   
De Boekenbus   

ACCENTEN | Leesbeleving, een eerste kennismaking 
met de bibliotheek en het prikkelen van  
de fantasie

Stap in de Boekenbus en ga op ontdekkingstocht 
door de bieb. Welke verhalen kom je onderweg 
allemaal tegen? Wat kun je allemaal leren in de 
bibliotheek?

De buschauffeur van de Boekenbus neemt de 
kinderen mee op avontuur. Bij iedere bushalte ligt 
een spannend, grappig of leerzaam boek om te 
ontdekken. Met een uitdagende opdracht duiken ze 
het boek in. En natuurlijk krijgen ze bij iedere halte 
een stempel. Lukt het de kinderen om de strippen-
kaart vol te krijgen?

Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de 
bibliotheek en ontdekken wat voor mooie plek de 
bibliotheek is. En dat ieder boek weer een nieuw 
avontuur is dat ze kunnen beleven.

Groep 3 
Koen Konijn de Boekenboef

ACCENTEN | Kennismaking met de bibliotheek  
en geschikte leesmaterialen, leesplezier en  
leesbeleving

Koen Konijn is dol op lezen. Omdat hij zijn eigen 
boeken uit heeft, gaat hij ’s nachts op pad om 
boeken te stelen bij mensen die liggen te slapen.  
Zo verdwijnen veel boeken uit de huizen.

Ook in de bibliotheek heeft Koen Konijn zijn slag 
geslagen. Op de crime scene liggen boeken overhoop, 
afgekloven worteltjes, slablaadjes en pootafdrukken. 
En er zijn boeken verdwenen...
We vragen de kinderen om hulp bij het oplossen van 
dit mysterie en het vinden van de Boekenboef. Via 
een speurtocht gaan ze op zoek naar de verdwenen 
boeken én naar aanwijzingen die leiden naar de 
dader. Lukt het de kinderen om de Boekenboef te 
ontmaskeren? 

Spelenderwijs ontdekken de kinderen verschillende 
soorten boeken voor hun leeftijd, zoals eerste 
leesboeken, informatieboeken en prentenboeken. 
Ook leren ze waar ze deze boeken kunnen vinden in 
de bibliotheek.  
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Groep 4
Het magische verhalenkastje 
 
ACCENTEN | Nadere kennismaking met de 
bibliotheek, ontdekken van verschillende soorten 
boeken, leesplezier en leesbeleving

In de bibliotheek opent zich een magisch 
verhalenkastje. Wat valt er veel te ontdekken! In 
iedere lade zit een ander spannend voorwerp. Raden 
de kinderen bij welk boek het voorwerp hoort? 
Vervolgens gaan de kinderen zelf op avontuur door 
de bibliotheek, aan de hand van opdrachtkaarten. 
Ze ontdekken boeken, verschillende genres en... nog 
een sprookje, als ze de opdrachten goed maken.

Groep 5 · 6 
Bergtocht door de bibliotheek

ACCENTEN | Wegwijs worden in de bibliotheek,  
pictogrammen en zoeken in de kast, leesplezier en 
leesbeleving

De leerlingen maken in spelvorm een spannende 
tocht door het Himalaya-gebergte. Tijdens dit 
grote, door de hele bieb heen kronkelende, bordspel 
maken ze kennis met de bibliotheek en alles wat de 
bieb te bieden heeft. 

Tijdens de beklimming van de gevaarlijke bergkam 
maken de leerlingen opdrachten. De kinderen leren 
boeken te zoeken in de kast, vanuit de pictogram-

men en op naam 
van schrijvers. 
Onderweg 
verzamelen ze fiches 
om te ontdekken 
op welke bergtop 
ze staan. Wie weet 
als eerste de top te 
bereiken?

Groep 7 · 8 
De Biebreiziger

ACCENTEN | Van catalogus naar kast, leesplezier, 
leesbeleving en 21e-eeuwse vaardigheden

Als echte wereldreizigers gaan de leerlingen in 
groepjes op reis door de bieb. Met een tablet in de 
hand en verschillende wegwijzers verspreid door 
de bibliotheek maken ze een reis met augmented 
reality. Bij elke wegwijzer kunnen ze aanwijzingen 
verdienen over de eindbestemming van deze tocht. 
Wie is de behendigste Biebreiziger en komt het eerst 
aan op de eindbestemming?

Tijdens de reis leren de 
leerlingen de weg te 
vinden in de bibliotheek. 
Ook leren ze hoe ze 
materialen kunnen 
zoeken in de catalogus 
en in de bibliotheek zelf. 
Bovendien ervaren de 
leerlingen dat de bieb 
naast boeken nog meer te 
bieden heeft.

Let op: dit groepsbezoek duurt anderhalf uur.
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Groepsbezoeken 
Digitale geletterdheid  
in de bibliotheek en in de klas

Om goed te kunnen leven, leren en werken in de 
21e eeuw is het belangrijk dat je digitaal vaardig 
bent en dat je informatie bewust en kritisch kunt 
beoordelen. De bibliotheek ondersteunt het 
onderwijs om leerlingen deze basis voor digitale 
geletterdheid mee te geven. 

Daarvoor hebben we allerlei programma’s en 
projecten in huis. We laten kinderen kennismaken 
met technieken als greenscreen en Augmented 
Reality en leren hen hiermee te werken.  
Bovendien stimuleren we de vaardigheid 
computational thinking door leerlingen te laten 
programmeren voor onze twee huisrobots, Robin  
en Bibi.  

Ook op het gebied van mediawijsheid en informatie-
vaardigheden hebben we projecten. Hoe ga je om 
met sociale media en hoe check je of je te maken 
hebt met nepnieuws?

Droomatelier
Het Droomatelier is een plek waar dromen 
waar gemaakt kunnen worden. Kinderen kunnen 
hier aan de slag met allerlei digitale speeltoestellen 
zoals een touchtable, interactieve vloer, greenscreen, 
Virtual Reality-bril, Augmented Reality, 3D-printer, 
tablets met spannende apps of één van onze 
biebrobots. Het Droomatelier is een plek waar 
kinderen kunnen ontdekken en experimenteren.

We bieden verschillende groepsbezoeken aan in  
ons Droomatelier in de grotere vestigingen van  
de bibliotheek. 

Groep 4 · 5 · 6
Mediawijs met Roald Dahl
In de klas en in de bibliotheek

ACCENTEN  | Leesplezier, literatuureducatie, 
21e-eeuwse vaardigheden zoals mediawijsheid, 
creatief denken en samenwerken 
 
Dit project bestaat uit twee delen. Het start in  
de klas met de schatkist van Roald Dahl. Via deze 
projectkist maken leerlingen kennis met de  
schrijver Roald Dahl, zijn werk en zijn bijzondere 
taalgebruik. De kinderen worden voorgelezen en 
lezen zelf in de boeken van Dahl. Ook kruipen ze  
in de huid van verschillende personages met het 
pruikenspel, ze maken de Grote Roald Dahl 
Kennisquiz en bedenken een nieuw avontuur voor 
één van Dahls personages.
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 Deze lessen worden aangeboden in 
verschillende modules en verzorgd door de 
eigen leerkracht. Afhankelijk van de wensen van 
de leerkracht kan het ‘schatkist’-project drie tot 
vijf lesuren duren.

Voor het tweede deel van dit project gaat de 
groep naar de bibliotheek. Daar maken de 
leerlingen een korte film van één van de Roald 
Dahl boeken. Ze gaan aan de slag met 
verschillende digitale technieken, zoals 
greenscreen en stop-motion. 

In dit project staat mediawijsheid centraal en 
wordt een beroep gedaan op het onderzoekend, 
creërend en reflecterend vermogen van 
kinderen.

Het project bevat:
•  Schatkist van Roald Dahl met vijf hoeden/

pruiken van personages
• Handleiding voor de leerkracht
•  Kerntitels van Roald Dahl: De GVR, Ieorg Idur, 

De Griezels, De Tovervinger, De Reuzenkrokodil
• Quizblad (kennispuzzel) 
•  Een workshop met de groep in de bibliotheek  

van 2 uur

Kosten 
€ 120 (excl. btw) per groep, inclusief  
les materiaal (6 weken) en een workshop  
met de groep in de bibliotheek (2 uur).

Groep 6 · 7 · 8
Mediaquest  
In een van onze bibliotheken 

ACCENTEN | 21e-eeuwse vaardigheden, 
slimmer zoeken op internet, informatievaar-
digheden, mediawijsheid, oplossingsgericht 
denken en samenwerken

De leerlingen denken dat ze een gewone les over 
informatievaardigheden krijgen in de 
bibliotheek. Maar plotseling wordt er 
‘ingebroken’ door Dokter Papyrus: “Jullie zitten 
opgesloten in de bibliotheek”. Dat gedoe met 
internet en nieuwe media is volgens hem 
vervuiling van kinderhersenen. Hij vindt dat 
kinderen alleen maar boeken moeten lezen. 
Gelukkig denken de medewerkers van de 
bibliotheek hier anders over en hebben ze een 
escape ingebouwd. Zij vinden dat je naast 
boeken heel goed het internet kan gebruiken 
om aan informatie te komen, mits je het goed 
gebruikt. De leerlingen krijgen 15 vragen 
voorgeschoteld en ze hebben een uur om deze 
te beantwoorden. Daarbij moeten ze gebruik-
maken van Augmented Reality. Als het ze lukt 
om samen de code te kraken, kunnen ze 
ont snappen aan Dokter Papyrus. De leerlingen 
trainen zo hun informatievaardigheden en 
vergroten hun kennis op het gebied van 
media wijsheid.
De inhoud van de les moet geheim blijven voor 
de leerlingen.

Deze escapegame wordt aangeboden in al onze 
groeps bezoek-locaties (zie p. 8) en duurt 
anderhalf uur.  

Kosten
€ 75 (excl. btw) voor 1 groep
€ 120 (excl. btw) voor 2 groepen 
€ 150 (excl. btw) voor 3 groepen



G
roepsbezoeken

D
igitale geletterdheid

Aanbod basisonderwijs  |  2020 - 2022  |  13

U kunt groepsbezoeken voor verschillende leerj aren 
combineren.  
 
Let op: prijzen voor meerdere groepen gelden alleen 
als ze achter elkaar op één dag en op dezelfde locatie 
gepland worden.

Groep 7 · 8
Digitale speeltuin
In de grotere vestigingen van de bibliotheek 

ACCENTEN | Experimenteren en kennismaken met 
nieuwe technologie, 21e-eeuwse vaardigheden 
zoals mediawijsheid, computational thinking en 
creatief denken

De digitale wereld is megagroot, je kunt er dagen in 
ronddwalen en soms de weg kwijt raken. Tijdens de 
workshop Digitale speeltuin kunnen de leerlingen 
deze digitale wereld onderzoeken en kennismaken 
met de digitale middelen uit ons Droomatelier. 
Leerlingen gaan in groepjes aan de slag en 
ontdekken zo in ieder geval twee digitale middelen. 
Ze leren special effects maken met een greenscreen, 
programmeren van onze robots, rondreizen in 
virtuele werelden, bouwen met LEGO-robots en 
Bloxels of printen met onze 3D-printer. 
Nieuwsgierig? Kom met uw leerlingen naar de 
Digitale speeltuin van ons Droomatelier!

Het project bevat:
•  Bezoek aan het Droomatelier in een van de grotere 

vestigingen van de bibliotheek
• Twee mediacoaches
•  Experimenteren met 4 tot 6 digitale   

technologieën
•   Inhoud van het bezoek kan verschillen,  

afhankelijk van de beschikbare digitale middelen 

Kosten 
€ 120 (excl. btw) per groep voor een  
groepsbezoek van 2 uur.

Groep 7 · 8
Nepnieuws 
Variant 1 in de klas, variant 2 in de klas en in de 
bibliotheek.

ACCENTEN | 21e-eeuwse vaardigheden, media-
wijsheid en kritisch denken en beoordelen 

Fake News, oftewel nepnieuws, bestaat al heel lang. 
Maar sinds de opkomst van social media gaat de 
verspreiding ervan steeds sneller. De grenzen tussen 
nieuws, nepnieuws en advertenties lijken te 
vervagen. 

Op kranten- en journaalredacties draaien 
fact checkers overuren. Maar hoe controleer je zelf 
het waarheidsgehalte van berichten op Instagram, 
TikTok en Snapchat? Welke websites zijn betrouw-
baar, wat is ‘clickbait’ en hoe herken je zo’n bericht? 
Tijdens dit lesbezoek duiden we samen de 
verschillende begrippen en proberen we een 
antwoord te vinden op bovenstaande vragen.

We bieden dit project in twee varianten aan.

‘Het project Nepnieuws  
past goed in de tijd van 
nu, kin deren moeten 
leren filteren op internet’ 

Peter Vermeulen, groep 8,  
OBS de Oversteek, Nijmegen  
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Groep 6 · 7 · 8
WoWi! de digitale Biebbus
Op het schoolplein

Let op: dit programma is alleen voor scholen in de 
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, 
Lingewaard en Overbetuwe. 

ACCENTEN | 21e-eeuwse vaardigheden, kennisma-
ken met nieuwe technologie, mediawijsheid, 
techniek en vormgeven

WoWi! staat voor ‘Workshop on Wheels: innovatie!’
WoWi! is een biebbus vol uitdagende apparatuur, 
die kinderen laat kennismaken met de nieuwste 
digitale en technologische ontwikkelingen.  
Dit rijdende digitale lab is ontwikkeld door de 
Bibliotheek Gelderland Zuid, Rijnbrink, Provincie 
Gelderland en Provincie Overijssel.

De Wowi-bus komt voor een hele dag bij u op school 
voor de groepen 6, 7 en 8. Tijdens workshops 
programmeren, 3D-ontwerpen, Virtual Reality en 
mediavormgeving wordt de klas in twee groepen 
gedeeld. Kinderen gaan onder andere aan de slag 
met ozobots, Virtual Reality-programma’s, 
kunstmatige intelligentie en 3D-ontwerp (zowel het 
ontwerpen van 3D-objecten als het creëren van 
virtuele werelden). Thema’s als programmeren, 
robotica, industriële vormgeving en computational 
thinking staan centraal.

Het project bevat:
• WoWi!-bus
• Twee mediacoaches
•  Max. 3 workshops per dag van circa 1,5 uur 

(andere invulling in overleg)

Kosten 
€ 425 (excl. btw) dagprijs, alleen per dag te boeken 
voor de genoemde gemeenten. 

 Variant 1
Een medewerker van de bibliotheek verzorgt de les 
in de klas. De les Nepnieuws duurt ongeveer een uur.

Kosten 
€ 75 (excl. btw) voor 1 groep
€ 120 (excl. btw) voor 2 groepen 
€ 150 (excl. btw) voor 3 groepen

Geen voorbereiding nodig. U kunt groepsbezoeken 
voor verschillende leerjaren combineren.

Let op: prijzen voor meerdere groepen gelden alleen 
als ze achter elkaar op één dag en op dezelfde locatie 
gepland worden.

Variant 2
De les Nepnieuws in de klas wordt uitgebreid met 
een spel in de bibliotheek.

De leerkracht verzorgt zelf een les over nepnieuws in 
de klas aan de hand van onze docentenhandleiding. 
Hierbij horen ook een PowerPoint-presentatie en 
werkbladen. 
Daarna bezoekt de groep ons in de bibliotheek. Daar 
begint een spannend spel. Met digitale technieken 
op tablets en een greenscreen maken ze een 
nieuwsbericht over een door ons aangeleverd item. 
Eén van de items is nep. Kunnen de leerlingen 
tijdens het presenteren van elkaars nieuwsberichten 
ontdekken welk item nepnieuws is?

Kosten  
€ 120 (excl. btw) per groep, inclusief lesmateriaal en 
een workshop in de bibliotheek (2 uur).
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Groep 1 t/m 8
Robin en Bibi, werken met  
de biebrobots
In de klas of in de bibliotheek

ACCENTEN | Kennismaken met nieuwe technologie, 
programmeren en robots en filosoferen

Op een superleuke manier aan de slag met 
21e-eeuwse vaardigheden. Lessen worden compleet 
verzorgd door een mediacoach van de bibliotheek. 

We worden steeds vaker geconfronteerd met 
robotisering en robots. En dat zorgt voor discussie 
over de toekomst. Laat uw leerlingen zelf ervaring 
opdoen en kennismaken met een echte robot: Robin 
of Bibi van de bieb. Laat hen samen het gesprek 
aangaan. Welke plek denken zij dat robots gaan 
innemen in de toekomst? 

Groep 1 t/m 4  Meet & Greet
Robot Robin of Bibi gaat in gesprek met de kinderen. 
Kan een robot gevoel hebben? Wat moet een robot 
kunnen? Zouden de kinderen een robot in huis 
willen hebben? Dit zijn een paar van de vragen die 
de robot stelt. Daarna gaan de leerlingen samen 
met de mediacoach de robot programmeren. 
Lukt het de leerlingen om de robot een dansje te 
laten doen?
Workshop van 1 uur in de bibliotheek of in de klas.

Tip: Leuk om te  boeken als afsluiting bij de 
projectkist Hello Ruby.

Groep 5/6  Hoe programmeer ik een robot?
De leerlingen maken kennis met Robin of Bibi. De 
robot laat zien wat hij kan en gaat met de leerlingen 
in gesprek. Kan een robot zelf denken en bewegen? 
Hoe programmeer je een robot? En denken de 
leerlingen dat ze zelf een robot kunnen program-
meren? Dan gaan ze zelf aan de slag. Op een iPad 
leren ze hoe ze met blokjes programmeren de robot 
kunnen laten bewegen en praten! 
Workshop van 1 uur in de bibliotheek of in de klas.

Tip: Leuk om te  boeken als afsluiting bij de 
projectkist Unplugged.

Programma 7/8  Vriendschap en samenwerken met 
een robot in de toekomst
Tijdens de workshop leren de leerlingen hoe ze deze 
robot kunt programmeren en besturen. Maar we 
gaan ook filosoferen over hoe een toekomst met 
robots eruit zal zien. De leerlingen gaan met Robin 
of Bibi in gesprek. Kun je vrienden zijn met een 
robot? Hebben robots emoties? Op welke manier 
gaan robots beroepen over nemen? Dan gaan de 
leerlingen de vriendschap aan met de robot door 
hem zelf te programmeren. Aan het einde wordt het 
resultaat bekeken.
Workshop van 2 uur in de bibliotheek of in de klas.

Kosten 
€ 120 voor de eerste twee uur (= minimale afname). 
Elke extra workshop op dezelfde dag kost  
€ 60 per uur.
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Bijzondere projecten  
Groep 5 · 6
Scoor een Boek! 

ACCENTEN |  Leesplezier, leeskilometers maken,  
lezen & sport

Tijdens Scoor een Boek! lezen kinderen 8-10 
weken lang zo veel mogelijk boeken in de klas. De 
leerlingen worden aangemoedigd door een bekende 
voetballer van N.E.C. Met elk gelezen boek scoren ze 
een ‘doelpunt’. Tussentijds wisselen de leerlingen 
hun favoriete boeken uit. Ter afsluiting is er een 
feestelijke sportieve dag georganiseerd. 

Het project bevat: 
Aftrap: Een medewerker van de bibliotheek trapt 
het project af met een kist aansprekende boeken én 
een spannende video. Een speler van N.E.C. komt de 
leerlingen voorlezen en aanmoedigen.

Rust: Het gaat niet alleen om de behaalde score. De 
vraag is, hoe motiveer je elkaar? Een medewerker 
van de bibliotheek gaat met de klas in gesprek. 
Welke boeken zijn favoriet? Ook kijken we samen 
naar de spannende ontknoping van de video.

Fluitsignaal: Na 8 weken boeken scoren is het tijd 
voor een actieve afsluiting met (boeken)spelletjes en 
de onthulling van het behaalde resultaat. 

Thuiseditie: We stimuleren ook het lezen thuis. 
De leerlingen krijgen leuke opdrachten mee naar 

huis en voor elke gehaalde opdracht scoren zij extra 
punten voor de klas.

Kosten
€ 120 (excl. btw) per groep

Het project vindt plaats in het voorjaar van 2021  
en het voorjaar van 2022. Deelname op volgorde  
van aanmelding via uw contactpersoon of  
educatie@obgz.nl.

Scoor een Boek! wordt mogelijk gemaakt door de 
Bibliotheek Gelderland Zuid, GGD en N.E.C.

Groep 1 t/m 8
Baas in Bieb

ACCENTEN | Leesplezier voor de hele school, 
ondernemersvaardigheden in de praktijk, digitale 
geletterdheid, ouderbetrokkenheid

Altijd al de baas willen zijn in de bibliotheek? Onder 
leiding van een zelf aangestelde kinderdirecteur 
nemen de leerlingen uit groep 7 en 8 een week 
lang één van onze vestigingen over. Het hele project 
duurt 6 weken, met daarin opdrachten voor groep 
1 t/m 6 die onder leiding van de groepsleerkracht 
worden uitgevoerd. 

Het project bevat:
Start: Allereerst krijgen alle leerlingen een 
introductie. Groep 1 t/m 6 in de klas en groep 7 
en 8 bezoeken de bieb. De leerlingen ontdekken 

het biebbedrijf 
aan de hand van 
een speurtocht, 
met informatieve 
filmpjes van 
presentator Buddy 
Vedder. 
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Een medewerker van de bibliotheek opent 
hiermee dit bijzondere project en vertelt de 
leerlingen wat zij de komende periode gaan 
doen voordat zij de sleutel van de vestiging 
krijgen. 

Projectperiode: De groepen 7 en 8 kiezen 
een kinderdirecteur en verdiepen zich in de 
verschillende afdelingen, zoals collectiebeheer, 
marketing en educatie. De leerlingen bedenken 
en ontwikkelen activiteiten en sommige 
leerlingen draaien zelfs mee op de vloer in de 
bibliotheek. 
De groepen 1 t/m 6 krijgen elk 3 opdrachten 
om in een periode van 6 weken uit te voeren. Ze 
gaan aan de hand van een spannend thema op 
creatieve wijze aan de slag met boeken. 

Baas in Bieb-week:
Het is zover, de leerlingen zijn voor 1 week baas 
in de bieb! De kinderdirecteur verzorgt de grote 
opening. De hele week vinden er activiteiten 
plaats in de bibliotheek, voor leerlingen en 
ouders, bedacht en verzorgd door de leerlingen 
uit groep 7 en 8. Daarnaast is er een door- 
lopende tentoonstelling van alles wat de 
groepen 1 t/m 6 gemaakt hebben.

Kosten
€ 50 euro per groep (excl. btw). Prijs is voor een 
project van 6 weken, inclusief projectkisten met 
lesbrieven en boeken
 
Mogelijke startmomenten Baas in Bieb: direct 
na de herfstvakantie, na de voorjaarsvakantie en 
na de meivakantie. Let op, we hebben beperkt 
plek om mee te doen met dit project!

Baas in Bieb light:
Project met de hele school te veel? Er is ook een 
Baas in Bieb light. Bij de lightversie gaat niet de 
hele school met dit project aan de slag maar 

alleen de leerlingen van groep 7 en 8. Kosten 
€ 120,- per groep.
Prijs is voor een project van 6 weken inclusief 
groepsbezoeken, projectkisten met lesbrieven en 
boeken, en feestelijke Baas in Bieb-week.

Groep 3 t/m 8
Schrijver of illustrator op bezoek 

ACCENTEN | Literatuureducatie, kennismaking 
met een schrijver of illustrator en zijn werk

Er komt een kinderboekenschrijver op bezoek. 
Dat is natuurlijk een feest! Om hem of haar het 
hemd van het lijf te kunnen vragen, bereiden de 
leerlingen zich goed voor.
Het project gaat van start met een introduc-
tieles, verzorgd door een medewerker van 
de bibliotheek. Hij of zij vertelt alvast over de 
schrijver en laat een grote kist boeken achter 
van de betreffende schrijver. Dan mogen de 
kinderen gaan lezen. Aan de hand van een 
werkboekje bereiden ze zich voor op de komst 
van de schrijver. Dat wordt gegarandeerd een 
ontmoeting om nooit te vergeten.

Het project bevat: 
• Bezoek van de schrijver of illustrator
•  Introductieles verzorgd door medewerker 

van de bibliotheek (indien voor meerdere 
groepen, dan verplicht op hetzelfde dagdeel)

• Biografie van de schrijver of illustrator
• Werkboekjes voor de leerlingen
• Handleiding voor de leerkracht
•  Boekenkist met boeken van de schrijver of 

illustrator
Duur project: circa 6 weken. 

Kosten
€ 455 (excl. btw) voor 1 of 2 groepen 
€ 500 (excl. btw) voor 3 groepen 
€ 550 (excl. btw) voor 4 groepen
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Gedicht van Ben Kuipers,  
uit ‘Open Boek’ door Jos Walta

Als jij een boek was,
zou je vol prenten staan. 

Je zou een verhaal zijn
dat je nooit helemaal kent.
Het zou telkens nieuw lijken. 

Ik zou het boek lezen en lezen.
En ik zou het weer lezen.
Het zou het heerlijkste boek zijn 
dat ik had,
als jij dat boek was.
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Boeken in de klas  

Wij zorgen graag voor mooie en aansprekende 
boeken bij u in de klas. Zodat uw leerlingen hun 
favoriete leesboeken tot hun beschikking hebben, 
bijvoorbeeld tijdens het vrij lezen. Ook erg handig 
als u een uitdagende en actuele boekencollectie 
rondom een specifiek thema in de klas wilt hebben 
staan. 

Dit kan op verschillende manieren:
•  Zelf (via de catalogus van de OBGZ) boeken 

reserveren en ophalen bij de bibliotheek met uw 
groepsabonnement. 

•  Zelf (met behulp van gratis thema-boekenlijsten) 
boeken reserveren en ophalen bij de bibliotheek 
met uw groepsabonnement. 

•  Een themacollectie op maat laten maken en op 
school laten bezorgen.

Groepsabonnement
Met een groepspas haalt u een grote hoeveelheid 
boeken voor een langere tijd bij u in de klas.  
U reserveert de boeken via onze online catalogus  
op www.obgz.nl en kunt ze daarna ophalen in  
een vestiging van de Bibliotheek Gelderland Zuid 
naar keuze. Reserveren is gratis en u krijgt een  
herinnering per mail voor het terugbrengen van  
de materialen.

Zelf themacollecties samenstellen  
Wilt u voordelig en gemakkelijk een prachtige 
themacollectie in het klaslokaal halen? Speciaal voor 
themagericht onderwijs, zoals Jeelo en IPC, hebben 
we thema-boekenlijsten samengesteld. U kunt de 
boeken heel eenvoudig zelf reserveren en ophalen 
bij een vestiging van de bibliotheek bij u in de buurt. 
Deze lijsten, inclusief handleiding, vindt u onder 
deze link www.obgz.nl/basisonderwijs. U hebt 
hiervoor alleen een groepsabonnement nodig. 
 
Een themacollectie op maat  
Heeft u een specifiek thema in gedachten dat we 
nog niet aanbieden? Of wilt u uw themacollectie 
door ons laten samenstellen en op school laten 
bezorgen? Dan kunt u kiezen voor een thema-
collectie op maat. Neem contact met ons op en deel 
uw wensen. Wij stellen dan een kist voor u samen 
van 30 à 35 boeken. Een themakist op maat kost  
€ 50 (excl. btw) per periode van zes weken, inclusief 
transport.  

Tip: Werkt uw school met ons concept Bibliotheek  
op school? Dan is een themacollectie eenvoudig zelf 
samen te stellen via SchoolWise en worden de 
boeken gratis bij u op school afgeleverd. Voor meer 
informatie over de Bibliotheek op school, zie 
pagina 7.

Tarieven Aantal materialen Aantal weken lenen

Groot groepsabonnement € 60,15 per jaar* 40**
• Boeken 8 weken
• Cd's / dvd's 2 weken
• Gratis 1x verlengen

Klein groepsabonnement € 39,10 per jaar* 15**
• Boeken 8 weken
• Cd's / dvd's 2 weken
• Gratis 1x verlengen

*  Inclusief btw. Voor alle abonnementen geldt eenmalig een inschrijftarief van € 5

**  Het maximum aantal materialen dat u gelijktijdig kunt lenen
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Projectkisten  
Leesbeleving

Met onze projectkisten over leesbeleving faciliteert 
en inspireert de bibliotheek leerkrachten tot lessen 
en projecten vol leesplezier. Voor elk leerjaar heb-
ben we verschillende projectkisten beschikbaar. De 
accenten liggen steeds anders, zodat u de leskisten 
kunt inzetten bij de aspecten van het lezen die u 
extra wilt belichten. 

In de projectkist ‘Theaterlezen’ staat bijvoorbeeld 
het leesplezier centraal, terwijl met de projectkist 
‘De schatkist van Roald Dahl’ vooral de fantasie 
geprikkeld wordt en kinderen meer leren over 
bekende jeugdliteratuur. 

U huurt een projectkist voor een periode van 
ongeveer 6 weken. De kosten bedragen steeds  
€ 50 (excl. btw) per projectkist. Wijkt de prijs af,  
dan staat dat bij de projectomschrijving. We  
leveren de projectkist af bij uw school. Kijk voor  
de uitleenperiodes op pagina 43. Reserveren  
kan via uw contactpersoon of eenvoudig via 
educatie@obgz.nl. 

Groep 1 · 2
Boekenpret: speel-ontdekboeken  

ACCENTEN | Voorlezen, ontluikende geletterdheid, 
leesplezier, vragen stellen, op school en thuis

Rond een aantal tot de verbeelding sprekende 
prentenboeken zijn speel-ontdekboeken samen-
gesteld volgens het vaste stramien van de Taallijn 
VVE. Deze bevatten zowel pagina's voor ouders als 
voor in de groep. Tijdens het project wordt het boek 
centraal aangeboden in de groep. Kinderen kunnen 
het prentenboek mee naar huis nemen en samen 
met hun ouders het verhaal lezen. Ter verdieping 
bevat de kist werkbladen om te kleuren, knutselen 
en opdrachten die het begrip van het verhaal 
stimuleren. De kist kan ook worden ingezet bij 
taalzwakke kleuters.

Inhoud projectkist
•  11 exemplaren van één centraal prentenboek, zie 

titels hieronder
• Handleiding voor de leerkracht
• Handleiding voor ouders 
• Werkbladen met kleur- en knutselopdrachten 

Titels van prentenboeken
• Anna in het verkeer, Kathleen Amant 
• Bang Mannetje, Mathilde Stein
• De grote rode bus, Judy Hindley
• De mooiste vis van de zee, Marcus Pfister 
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• Die peer is voor mij, Anuska Allepuz
• Dottie’s eieren, Juke Sykes
•  Een geweldig cadeau, Guido van Genechten
• En nu lekker slapen, Sam!, Amy Hest
• En nu mijn bad uit!, Britta Teckentrup
• Gruffalo, Guido van Genechten
• Hé wie zit er op de wc, Harmen van Straaten 
• Heb jij misschien olifant gezien?, David Barrow 
• Ik zou wel een kindje lusten, Sylviane Donnio
• Kas bij opa en oma, Pauline Oud 
• Klein geitje kan alles, Yvonne Jagtenberg
• Kleine blauwe truck, Alice Schertle
• Kleine muis zoekt een huis, Peter Horacek
• Klop, klop, wie is daar?, Tan Koide
• Kinderboerderij, Betty Sluyzer
• Kom nou, Bommes!, Jane Simmons
• Kom uit die kraan!, Tjibbe Veldkamp
• Lasse en Lina, wat kopen we?, Elly van der Linden
• Mmm… een taart!, Susanne Strasser
• Naar de markt, Noelle Smit 
•  Nog even achter mijn oortjes kriebelen,  

Jörg Mühle 
• Noten, Paula Gerritsen 
• O, o, octopus, Elle van Lieshout 
• Piep naar de dokter, Fleur van der Weel
• Pip en Posy en de lievelingsknuffel, Axel Scheffler 
• Pip en Posy en de grote ballon, Axel Scheffler 
• Prinses Arabella maakt kleuren, Mylo Freeman 
• Raad eens hoeveel ik van je hou, Sam McBratney
• Rupsje Nooitgenoeg, Eric Carle
• Tim op de tegels, Tjibbe Veldkamp
•  We hebben er een geitje bij!, Marjet Huiberts
•   Waar is Dikkie Dik?, Jet Boeke en  

Arthur van Norden
• Welterusten, Kleine Beer, Barbara Firth
• Wie?, Guido van Genechten 
• Wij gaan op berenjacht, Helen Oxenbury
• Zaza speelt doktertje, Mylo Freeman

Kosten 
€ 25 (excl. btw)

Groep 1 · 2
Vertelplaten 

ACCENTEN | Voorlezen, prentenboeken in de klas en 
voorleesplezier

Vertelplaten zijn gelamineerde platen van een 
prentenboek op A3-formaat. De tekst staat op de 
achterkant van de platen. Zo kunnen de kinderen 
naar de prachtige prenten kijken terwijl de voorlezer 
het verhaal vertelt. Bij de vertelplaten leveren we 
een handleiding voor de leerkracht met vertel-
suggesties en verwerkings materiaal.

Inhoud projectkist
• Prentenboek
• Vertelplaten
•  In sommige gevallen: gedigitaliseerde  

versie van het boek

Titels van prentenboeken
• Anton kan toveren, Ole Könnecke
• Boer Boris gaat naar zee, Ted van Lieshout
• Dat ben jij, KIKI!, Amy Hest
• De kleine walvis, Benji Davies
• Een huis voor Harry, Leo Timmers
• Fiet wil rennen, Bibi Dumon Tak
• Ik wil de maan, Jonathan Emmett
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• Kleine kangoeroe, Guido Van Genechten
• Kleine muis zoekt een huis, Petr Horáček
• Krrrr…okodil!, Catherine Rayner
• Mama kwijt, Chris Haughton
• Moppereend, Joyce Dunbar
• Nog 100 nachtjes slapen, Milja Praagman
• Ssst, de tijger slaapt, Britta Teckentrup
• Wat nu Olivier?, Phyllis Root
• Wiebelbillenboogie, Guido Van Genechten
• We hebben er een geitje bij, Marjet Huiberts

Kosten
De vertelplaten zijn gratis voor scholen met een 
groepsabonnement (zie pagina 19).  

NB: Op verzoek kan de bibliotheek ook een 
vertelkastje leveren waarin je de vertelplaten mooi 
rechtop kunt zetten.

Groep 1 · 2  
Kleine Ezel

ACCENTEN | Leesplezier, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, ouderparticipatie

De verhalen van de Kleine Ezel, geschreven door 
Rindert Kromhout en getekend door Annemarie van 
Haeringen, zijn heel herkenbaar voor kleuters. Kleine 
Ezel maakt vriendjes, is boos en viert feest. Door het 
werken met dit project ervaren kleuters de 
emotionele kracht van literatuur. In de klas wordt 
het verhaalfiguurtje tot leven gebracht. De kleuters 
krijgen er echt een vriendje bij. 

Ouders worden betrokken bij het project doordat de 
kleuters gedurende de projectperiode een 
prentenboek van Kleine Ezel mee naar huis krijgen, 
met daarbij  het vriendenboekje Kleine ezel is mijn 
vriend. In dit vriendenboekje kunnen ze hun 
ervaringen opschrijven. Het gevulde vriendenboekje 
wordt opgestuurd naar de uitgeverij, waarna de klas 

een virtuele boodschap ontvangt van auteurs 
Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen.  

Inhoud projectkist
•  Koffer met deken, sokken, cape mama Ezel, Kleine 

Ezelmuts en knuffel van Kleine Ezel
• Handleidingen voor de leerkracht
•  Set van zes boeken over Kleine Ezel: Een Grote Ezel 

(klein formaat met cd), De papa van Kleine Ezel, 
Kleine Ezel en de oppas, Kleine Ezel en jarige Jakkie, 
Kleine Ezel en het boebeest, Kleine Ezel  
en de durfal

• Set van 30 vriendenboekjes
•  Dvd met liedjes en met digitale platen van het 

prentenboek Een Grote Ezel

Groep 1 · 2
Kikker en een heel bijzondere dag

ACCENTEN | Voorlezen en creatieve verwerking

Kikker en een heel bijzondere dag van Max Velthuijs 
vormt de inspiratiebron voor dit project. De 
projectkist bevat voorlees- en verwerkings- 
activiteiten die aansluiten bij de thema’s van het 
verhaal, zoals feest, dagen van de week, emoties en 
kleuren. De kleuters kunnen het verhaal naspelen 
met verschillende dierenmaskers (de dieren uit de 
Kikker-boeken). Met de kikkerpop kunt u het verhaal 
verrijken. Kijk ook op www.kikkerenvriendjes.nl.
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Inhoud projectkist
• Vijf maskers
• Kikkerpop 
• Handleiding voor de leerkracht
• Kikkerboeken 

Groep 1 · 2
Ik voel een voet

ACCENTEN | Voorlezen, leesplezier, zintuigen, 
kritisch denken

Vijf dieren gaan 
midden in de nacht op 
zoek naar een geheim-
zinnig, ritselend 
geluid. Oei, wat voel ik 
daar...? Spannend! Ik 
voel een voet van 
Maranke Rinck en 
Martijn van der 
Linden is een perfect 
prentenboek om voor 
te lezen in de klas. Ook 

laat het kinderen kennismaken met de thema’s 
‘voelen’ en ‘het is niet wat het lijkt’. De bijgeleverde 
hangmat garandeert een succesvolle introductie bij 
de kleuters. Kinderen kunnen de hangmat zelf 
vullen met hun knuffels. 
In de handleiding staan suggesties voor de 
introductie én verwerkingstips rondom de twee 
thema’s. Kleuters kunnen de bijbehorende 

kopieervellen van de dieren beplakken, inkleuren en 
vervolgens in de hangmat vastmaken. Zo gaat het 
echt leven! De projectkist wordt geleverd inclusief 
een aanvullende collectie boeken rondom de twee 
thema’s.

Inhoud projectkist
•   Kleine hangmat en kopieervellen van knuffel-

figuren van de verschillende dieren uit het verhaal
•    1 tactiele versie van het prentenboek  

Ik voel een voet
•  Handleiding voor de leerkracht 
•  Collectie bijpassende boeken

Groep 2 · 3 · 4 
WaterRijk

ACCENTEN | Voorlezen en zelf lezen, verschillende 
genres ontdekken, onderzoekend leren, makkelijk 
inzetbaar bij thema Water

Water hoort bij Nederland zoals de lucht hoort bij 
een vogel. Maar wat hoort nu wel of wat hoort nu 
niet in het water? Hoe gaat de kringloop van water? 
En wat is dat dan, een kringloop? Zorgt de kringloop 
er voor dat gewassen kunnen groeien? In welke 
sprookjes speelt water een grote rol? En, heel 
belangrijk: hoe beschermen we ons kostbare water? 
Een spetterend leesbevorderingsproject over water!

Inhoud projectkist:
•  Gevarieerde boekenkist rond het thema water
•  Lesbrief voor de leerkracht
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Groep 3
De ongelooflijk bijzondere 
boekeneter 

ACCENTEN | Voorlezen, lezen, leesplezier, 
cultuureducatie en ouderparticipatie 

In de ruimte is een tafel gedekt met tafelkleed, 
borden, bestek en servetten. Het vreemde is dat er 
geen eten op de borden ligt, maar boeken. De 
boekeneter uit het verhaal De ongelooflijk bijzondere 
boekeneter van Oliver Jeffers verslindt namelijk 
boeken als lekkere hapjes! Schuif snel aan tafel om 
meer te horen over dit ongelooflijk bijzondere 
verhaal. 

De introductie van dit project vindt plaats aan de 
gedekte tafel. Het bijgeleverde tafelkleed is speciaal 
ontworpen voor het project en geïnspireerd op het 
thema en de vormgeving van het boek. Op de tafel 
liggen stapels boeken. Het gesprek gaat onder 
andere over de persoonlijke leesvoorkeuren van de 
leerlingen. Het papieren tafelkleed wordt verder 
gebruikt in de verwerkingsactiviteiten. Ter afsluiting 
maken de leerlingen er een kunstwerk van. 

Tijdens de eerste voorleesactiviteit leest de 
leerkracht het prentenboek helemaal voor. Bij de 
tweede activiteit ligt de aandacht op een selectie 
pagina’s. Oorzaak en gevolg van het letterlijk en 
figuurlijk verslinden van boeken staan daarin 

Groep 3
Er was eens...

ACCENTEN | Vertellen/voorlezen en leren lezen

Met een groot sprookjesboek in de klas worden vijf 
verschillende sprookjes geïntroduceerd: Roodkapje, 
Doornroosje, De stukgedanste schoentjes, De koning 
met de paardenoren en De kikkerkoning. Elke week 
staat een sprookje centraal.
 
Bij de introductie van het sprookje opent de 
leer kracht het grote sprookjesboek. Daar vinden de 
leerlingen een opdracht, bijvoorbeeld een speur tocht, 
die hen leidt naar het sprookje van de week. De 
binnenzijde van het sprookjesboek bestaat uit 
prikbordmateriaal. Zo kan het als achtergronddecor 
voor de verteltafel dienen, maar ook worden 
gebruikt als presentatiebord voor werkstukjes.  
In de handleiding staan verschillende verwerkings-
suggesties. Deze zijn gebaseerd op de verschillende 
hoeken in de klas, zoals de lees- en schrijfhoek en de 
boekenhoek. Bovendien bevat de handleiding een 
aantal creatieve verwerkingen.

Inhoud projectkist
•  Groot sprookjesboek
•   Handleidingen voor de leerkracht 
•   Zakje van goudstof met daarin de vingerpopjes 

Roodkapje en de Wolf en een gouden bal
•   Doosje speciale punaises voor op het prikbord
•   Boekenkist met sprookjesboeken

Femke van Hecke van NSV2 over 
leskist ‘Er was eens’

‘Veel mooie boeken, de 
kinderen hebben genoten 
van de verhalen!’ 
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centraal. De focus bij de derde activiteit is het 
inleven in de verhaalfiguur, door tekstballonnen toe 
te voegen aan het prentenboek. Alle activiteiten 
worden ondersteund door presentaties die 
ontwikkeld zijn voor het digitale schoolbord. Om de 
ouderbetrokkenheid bij dit project te stimuleren, 
krijgt iedere leerling een lege boekenmenukaart 
mee naar huis om samen in te vullen. 

Inhoud projectkist
•  Prentenboek De ongelooflijk bijzondere 

boekeneter van Oliver Jeffers 
• Handleiding voor de leerkracht
• 1 tafelkleed
• 30 boekenmenukaarten 
•  4 presentaties (1 PowerPoint-presentie  

en 3 Prezi-presentaties) 
•  Een kist met boeken rond het thema eten

Groep 3 · 4 · 5
Ik maak een prentenboek

ACCENTEN | Het bedenken, tekenen en zelf 
schrijven van een verhaal; inzicht krijgen in 
verhaalopbouw en de relatie tussen tekst en beeld; 
leren wat de literaire begrippen hoofdpersoon, 
karakter, probleem, begin, midden, einde en sfeer 
inhouden; creatief bezig zijn rondom lezen en 
boeken; plezier beleven aan prentenboeken

Maak kennis met de hardwerkende tandarts Soezie, 
de oververmoeide draak Dries en tuinman Jan met 

kiespijn. Voeg een schemerlamp toe, een tandenbor-
stel en een pan. Mix al deze ingrediënten door elkaar 
en voilà, je hebt een prentenboek. Nou ja, zo simpel 
is het nu ook weer niet... In dit lespakket leren 
leerlingen stapsgewijs een eigen prentenboek 
maken. Ze worden daarbij geholpen door Dries de 
Draak, de hoofdpersoon uit het bijbehorende 
prentenboek ‘Eindelijk slapen!’ van Martine van 
Nieuwenhuyzen.

‘Ik maak een prentenboek’ is een lees- en schrijf-
bevorderingsproduct voor groep 3, 4 en 5. In vijf 
lessen maken leerlingen aan de hand van een 
werkboek stapsgewijs hun eigen prentenboek. 
Hierbij kan zowel klassikaal als individueel worden 
gewerkt. Het lespakket bestaat uit vijf lessen van 
vijftig minuten per les. Deze lessen laten zich 
uitstekend combineren met een bijgeleverd format 
voor een bibliotheekbezoek of een bezoek aan de 
Bibliotheek op school (Draken in de bibliotheek) en 
een klassenbezoek van een illustrator.
 
Inhoud projectkis:
• Boekenkist waaronder het prentenboek Eindelijk  
 slapen! door Martine van Nieuwenhuyzen
• Handleiding voor de leerkracht
• Werkboeken voor leerlingen (30 stuks)
• Digitale materialen

Groep 4
Theaterlezen

ACCENTEN | Leesplezier, leesbevordering, creatief 
lezen, empathisch vermogen 

Bij theaterlezen, ook wel toneellezen genoemd, 
kruipen twee of meer lezers in de huid van een 
personage. Ze lezen de teksten hardop voor. De 
lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, 
maar dan zonder podium, decor, grootse gebaren of 
rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit 
dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen.
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 Theaterlezen is leuk voor iedereen: jong  
en oud, goede en minder goede lezers.  
De meerwaarde voor zwakkere lezers is de kans 
op succeservaringen bij het lezen. Uit 
empirisch onderzoek blijkt dat theaterlezen 
geschikt is als leesinterventie. Theaterlezen 
bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met begrip 
en intonatie) en het leesplezier. 

Dit project bevat een aantal exemplaren van 
boeken die te gebruiken zijn voor theaterlezen, 
zodat ieder kind uit een groepje een exemplaar 
heeft. 

Inhoud projectkist
•  Boekenkist met vijf verschillende titels 

theaterlezen (vijf exemplaren van elk boek)
•  Handleiding ‘theaterlezen’ voor de  

leerkracht

Optioneel: workshop theaterlezen door een 
theaterdocent. Meerprijs € 75. 

Groep 4
De dwergjes van Tuil, een  
verhaal van Paul Biegel

ACCENTEN | Voorlezen en (zelf) vertellen,  
beleving, schrijven en kennismaking 
verschillende tekstsoorten

De dwergjes van Tuil woonden op de hei. Het 
waren er niet twee of vijf, maar wel honderd. 
Een heel dwergenvolk bij elkaar. De fantasie-
rijke, vrolijke verhalen over het leven van de 
dwergjes op de hei, over hun avonturen en over 
Virgilius van Tuil, de honderdeenste dwerg, 
lenen zich uitstekend om er iedere dag een 
stukje uit voor te lezen.

Voorlezen en vertellen zijn belangrijke aspecten 
binnen het project, waarbij veel ruimte is voor 
het beleven en het navertellen van de prachtige 
verhalen die één van de grootste schrijvers uit 
de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur heeft 
geschreven. Leerlingen gaan zelf aan de slag in 
de vorm van vertel- en schrijfopdrachten en 
maken kennis met verschillende tekstsoorten, 
waaronder poëzie.

Inhoud projectkist
•  Leeskleed met vier opdrachten en  

25 dwergenmutsjes
• Set van 150 Biegel-kranten
• Handleiding voor de leerkracht
• Set ballonnen
• Boekenkist
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Groep 5 
Gids in Boekenland

ACCENTEN | Boeken kiezen, waarderen en 
beoordelen

Vind je het wel eens moeilijk om boeken te kiezen? 
Pak de landkaart erbij en word Gids in Boekenland! 

In groep 5 zijn leerlingen toe aan het leren kiezen van 
boeken. Ze kunnen nu goed lezen, hebben zelf met 
verschillende soorten boeken kennisgemaakt en gaan 
meer en meer hun eigen smaak ontwikkelen. In het 
project Gids in Boekenland praten kinderen met 
elkaar over boeken en worden ze elkaars gids bij het 
maken van keuzes. Een landkaart, wegwijsborden en 
een vragenkompas helpen de leerlingen hierbij. Ook 
maken ze kennis met verschillende genres en leren ze 
hoe ze deze kunnen herkennen. Hun gelezen boeken 
noteren ze in een paspoort. Uiteindelijk maken de 
leerlingen de keuze voor hun favoriete boek van dit 
moment.
Alle leerlingen ontvangen een krasboekje, waarin ze 
hun waardering voor het boek kunnen noteren. 

Inhoud projectkist
• Kompas met vragen
• Stempel
• Landkaart op A0-formaat
• Paspoorten voor iedere leerling
• 10 wegwijzers
• Handleiding voor de leerkracht

Groep 5 · 6
De schatkist van Roald Dahl

ACCENTEN | Leesplezier, vrij lezen, fantasie 
prikkelen, literatuureducatie, 21e-eeuwse 
vaardigheden

Roald Dahl werd meer dan 100 jaar geleden geboren, 
maar nog steeds zijn kinderen verzot op zijn verhalen. 
Dahl schrijft grappig, fantasievol en avontuurlijk!

Met dit project maken de leerlingen van groep 4 en 
5 kennis met de schrijver Roald Dahl, zijn werk en 
zijn bijzondere taalgebruik. De kinderen worden 
voorgelezen en lezen zelfstandig in de boeken van 
Dahl. Ook kruipen ze in de huid van verschillende 

‘De inhoud van de boeken van 
Roald Dahl spreekt kinderen 
heel erg aan. De pruiken waren 
een heel leuk onderdeel. Ook 
de quiz viel goed in de smaak. 
De goede lezers smulden van 
de boeken en waren heel erg 
enthousiast.’ 

Petra Cuppens-Schrijver, groep 4,  

Petrus Canisius, Nijmegen
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personages met het pruikenspel, maken de Grote 
Roald Dahl Kennisquiz en bedenken een nieuw 
avontuur voor een van de personages.
Ontdekken, creëren en reflecteren zijn sleutel-
woorden in dit project. Leerlingen werken zowel  
aan literatuureducatie als aan mediawijsheid.  
De oudercomponent biedt een mooie aanleiding om 
ook thuis over de boeken te praten.

Inhoud projectkist
•  Schatkist met 5 hoeden/pruiken  

van personages
• Handleiding voor de leerkracht
•  Kerntitels van Roald Dahl: De GVR, Ieorg Idur, De 

Griezels, De Tovervinger, De Reuzenkrokodil
• Quizblad (kennispuzzel) 

Groep 5 · 6
De leesclub 

ACCENTEN | Zelf lezen, leesbeleving, ontwikkelen 
empathisch vermogen, leesplezier, discussiëren en 
argumenteren

“We weten pas wat we van een boek vinden als we 
er samen over hebben gepraat.” Deze uitspraak uit 
het boek Vertel eens van Aidan Chambers laat zien 
hoe belangrijk het is om met elkaar te praten over 
wat je hebt gelezen. Je komt tot andere inzichten, 
ziet opeens iets dat je daarvoor nog niet was 
opgevallen en wordt uitgedaagd om nét een stapje  
verder te gaan dan je in je eentje zou doen. 

Dit project biedt zeven keer vijf titels op verschillen-
de leesniveaus en interesses plus een handleiding 
‘praten over boeken’. Het project bevat ook vragen 
van Aidan Chambers, die kinderen zelf kunnen 
beantwoorden. Zo kunnen leerlingen gezamenlijk 
een boek lezen en er met elkaar over in gesprek 
gaan. 

Inhoud projectkist
•  Boekenkist met zeven keer vijf titels op 

verschillende leesniveaus
•  Handleiding ‘praten over boeken’ voor de 

leerkracht, inclusief vragen van Aidan Chambers

Groep 5 · 6
Theaterlezen

ACCENTEN | Leesplezier, leesbevordering, creatief 
lezen, empathisch vermogen

Kijk voor meer informatie over Theaterlezen op 
pagina 25 van deze brochure (bij groep 4).

Anneloes Peek, groep 5 & 6,  
De Kameleon, Driel

‘Theaterlezen is een  
ontzettend leuke vorm van 
lezen. Het motiveerde alle 
leerlingen om mee te doen. 
Ook de leerlingen die normaal 
niet graag lezen.’ 
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Groep 6
Kilometerlezen

ACCENTEN | Leesbevordering, leesplezier, 
media wijsheid, waardering van boeken

Het online en offline programma ‘Kilometerlezen’ 
stimuleert het maken van ‘leeskilometers’.  
Door meer boeken te lezen, ontwikkelen leerlingen 
hun eigen boekensmaak en weten ze boeken op 
waarde te schatten.   
Competitie, uitdaging, beloning en actie... het komt 
allemaal aan bod.

De klas ontvangt een kist met boeken en de 
leerlingen kiezen een boek. Elke leerling kan 
wekelijks op de bijbehorende website de gelezen 
bladzijdes invullen. Die bladzijdes worden omgezet 
in leeskilometers. Zo reizen de leerlingen door een 
digitaal landschap. Onderweg komen ze langs 
verschillende haltes. Daar krijgen ze via weblinks 
informatie over schrijvers, boektitels en boekfiguren. 
Op de website wordt ook het totaal aantal 
leeskilometers van de klas bijgehouden. In de laatste 
projectweek kunnen één of meerdere klassen samen 
een leesquiz spelen op de website. Die quiz gaat 
over boeken uit de collectie. Het ultieme doel is de 
leesvlag veroveren!

Voor elke groep leerlingen krijgt u een licentie, die 
toegang geeft tot de bijbehorende website. Elke 
leerling ontvangt bij aanvang van het project een 
leespaspoort waarin ze hun leeskilometers kunnen 
bijhouden. Ook is hier plaats om de gelezen boeken 
te noteren en een waardering in te vullen.

Inhoud projectkist
• Boekenkist
• Leesvlag
• 30 leespaspoorten
• Licentie
• Handleiding voor de leerkracht

Groep 6
La Bocca della Verità
 
ACCENTEN | Boeken beoordelen en waarderen

Klassikaal wordt het boek Het geheim van de 
afgebeten vingers gepresenteerd, samen met tien 
andere boeken. Leerlingen schrijven in het diepste 
geheim hun top-3 op speciale stembriefjes uit het 
scritto della Verità en stoppen die in een replica van 
het Italiaanse monument La Bocca della Verità, de 
Mond van de Waarheid. De legende vertelt dat van 
ieder die zijn hand in de mond steekt en een leugen 
uitspreekt, de hand afgebeten wordt...  

Na de eerste stemming gaan de leerlingen aan de 
slag met het lezen van de boeken. Daarna geven ze 
opnieuw hun top-3 door aan La Bocca della Verità. 
Klassikaal bespreekt de leerkracht met de leerlingen 
of hun verwachting klopt met de uiteindelijke 
beoordeling. In het scritto della Verità maken 
leerlingen daarnaast opdrachten die hen media-
vaardiger maken. Wat is waarheid en wat is een 
leugen? De Mond van de Waarheid weet het 
antwoord! 

Het project La Bocca della Verità daagt leerlingen uit 
hun leesvoorkeur aan te geven. Leerlingen worden 
gestimuleerd een boek te kiezen en uit te lezen. Door 
deze leeservaring zijn ze in staat hun eigen smaak te 
ontwikkelen en de gelezen boeken op waarde te 
beoordelen.
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 Inhoud projectkist 
•  R eplica La Bocca della Verità, doorsnede 55 cm 
• Scritto della Verità, werkschrift (30 per kist)
•  Boek Het geheim van de afgebeten vingers van 

Rindert Kromhout 
• Handleiding voor de leerkracht 
• Boekenkist 

Groep 6 · 7
MondriMaan 
 
ACCENTEN | Leesplezier, cultuureducatie, creatief, 
mediawijsheid, samen speuren en puzzelen

Professor Jones wil naar de maan. In een zelf 
ontworpen Mondriaan-raket. Daarvoor heeft hij de 
hulp van de leerlingen nodig. Zo start een 
fantasievol avontuur via vlogs van de professor en 
uiteenlopende opdrachten. De leerlingen leren door 
de uitvoering van de opdrachten veel verschillende 
boeken kennen en ze steken direct wat op over de 
schilder Mondriaan. De opdrachten zijn erop gericht 
de leerlingen mediawijzer te maken. Om de 
professor daadwerkelijk naar de maan te krijgen, 
moeten de leerlingen op een leuke manier met 
elkaar samenwerken.  

Inhoud projectkist
• 3 digibordlessen met vlogs 
• 30 werkboekjes
• Stickers
• Handleiding voor de leerkracht 
• Boekenkist

Voor een van de opdrachten is een smartphone of 
iPad nodig om via QR-codes websites van uitgeverij-
en te bezoeken.

Groep 6 · 7 · 8
Duizend dingen over  
Nederland

ACCENTEN | Prentenboeken, mediawijsheid, 
cultuureducatie

Prentenboeken en de bovenbouw lijken wellicht 
geen voor de hand liggende combinatie. Prenten-
boeken worden immers vaak geassocieerd met 
kleuters. Toch zijn veel verhalen in prentenboekvorm 
ook heel geschikt voor kinderen in de bovenbouw. 
Daarnaast kunnen prentenboeken een leuke 
afwisseling vormen op boeken met veel letters, zeker 
voor kinderen die lezen niet echt leuk vinden.
In deze lessenreeks gaan de leerlingen aan de slag 
met verschillende prentenboeken. De prenten-
boeken die centraal staan zijn Nederland en 1000 
dingen over Nederland van Charlotte Dematons. Dit 
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boek is interessant omdat leerlingen er op hun 
eigen niveau mee kunnen werken. Op iedere prent 
staan zeven dingen die altijd terugkomen. 
Waaronder de gele ballon, een reiger, de tweeling 
Hielke en Sietske op de boot De Kameleon en een 
Piet die in december de stoomboot van Sinterklaas 
heeft gemist.
Naast deze terugkerende figuren komen nog andere 
elementen voor in de prenten: kinder liedjes, 
verwijzingen naar de Nederlandse geschiedenis, 
Nederlandse specialiteiten en andere leuke 
Nederlandse wetenswaardigheden. 

De leerlingen kijken naar hun eigen omgeving. Waar 
komen ze vandaan? Hoe zag hun straat of wijk er 
honderd jaar geleden uit? Wat voor gewoontes en 
rituelen bestaan er in een gezin? Met deze 
informatie vullen de leerlingen uiteindelijk een 
beeldbank van verhalen met bijbehorende beelden.

Inhoud projectkist
•  Boekenkist met prentenboeken voor de 

bovenbouw
•  Meerdere exemplaren van Nederland en 1000 

Dingen over Nederland van Charlotte Dematons
• Lesbrief 
• 1000-dingenspel
 

Groep 7
1 tegen allen

ACCENTEN | Leesplezier

De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal 
opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan op 
een poster (A1-formaat) die wordt opgehangen in de 
klas. De kinderen moeten bijvoorbeeld een lijst 
maken van zes boeken die geschreven zijn door 
Jacques Vriens, een rap maken, over het onderwerp 
lezen of met een groepje kinderen een uur boeken 
opruimen in de bibliotheek. Of de opdracht is om in 

een kinderkookboek een lekker recept uit te kiezen en 
dit klaar te maken voor de bibliotheek. De bibliotheek 
en de klas tekenen voor dit spel een contract, waarin 
een tegenprestatie van de verliezer wordt vastgelegd. 
Suggesties hiervoor worden gegeven in de handlei-
ding. 

Tip: dit spel kent ook een versie voor speciaal (basis)
onderwijs

Inhoud projectkist
•  Introductie en afsluiting door medewerker  

van de bibliotheek (indien voor meerdere groepen, 
dan verplicht op hetzelfde dagdeel)

• Boekenkist
• Contract om zelf te kopiëren
• Poster
• Stickers
• Handleiding voor de leerkracht

Groep 7 · 8
De leesclub 

ACCENTEN | Zelf lezen, leesbeleving, ontwikkelen 
empathisch vermogen, leesplezier, discussiëren en 
argumenteren

Kijk voor meer informatie over De leesclub op pagina 
28 van deze brochure (bij groep 5 en 6).
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want zo lang duurt het spel dat je als klas 
speelt om de boodschap van de Schrijvers van 
de Ronde Tafel te ontcijferen. Hier komt het aan 
op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij 
verschillende talenten en vaardigheden van 
leerlingen nodig zijn.
Voor de ‘die hards’, die nog wat dieper in willen 
gaan op de stof, zijn er na afloop nog 
verwerkingsopdrachten. Met hierin onder 
andere de verbinding tussen vroeger en nu. 

Inhoud projectkist
• Handleiding leerkracht
• Spelbord met opdrachtkaarten
• Historische jeugdboeken

Groep 7 · 8
Wereldleziger

ACCENTEN | Leesbevordering, wereld-
oriëntatie, mediawijsheid

De wereld lezen in 101 opdrachten. Dat is de 
uitdaging waar de leerlingen van groep 7 en 8 
in dit project voor komen te staan. Met dit 
online opdrachtenspel worden leerlingen op 
meerdere momenten in de week gestimuleerd 
en geïnspireerd om te lezen en daarover te 
praten.

Via onze zintuigen is de hele wereld ‘leesbaar’. 
We voelen, proeven, ruiken, zien en horen 
– vaak een combinatie daarvan. Telkens 
opnieuw lezen we de wereld, ieder op onze 
eigen wijze. Zo geven we betekenis aan wat ons 
omringt. Op Wereldleziger.nl vind je een 
gevarieerd aanbod van (lees)opdrachten die 
verschillende zintuigen prikkelen. Waar denk je 
aan als je kijkt, ruikt, proeft, voelt of hoort? En 
welk verhaal heb je daarbij? Weet jij wat een 
broodje aap is? En is er een woord dat in alle 
talen hetzelfde is? 

Groep 7 · 8
Theaterlezen 

ACCENTEN | leesplezier, leesbevordering, 
creatief lezen, ontwikkelen empathisch 
vermogen 

Kijk voor meer informatie over theaterlezen op 
pagina 25 van deze brochure (bij groep 4).

Groep 7 · 8
Tijdjagers, historische  
jeugdboeken

ACCENTEN | Ontdek nieuwe titels en andere 
genres, taal & geschiedenis, samenwerking, 
spanning en spel

Er staat een tijdscapsule in de klas van de 
Schrijvers van de Ronde Tafel. Wat zit erin? Een 
opdracht! ‘Ontcijfer de geheime boodschap 
voor de toekomst...!’ Hoe pakken we dat aan?
Om de boodschap te kunnen ontcijferen, is 
kennis van historische jeugdboeken nodig. Na 
een korte introductie van de boeken door de 
leerkracht (online beschikbaar), is het lezen 
geblazen! 

Na een aantal weken lezen breekt het uur van 
de waarheid aan. Nou ja, eerder anderhalf uur, 
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De opdrachten duren gemiddeld vijftien minuten 
en variëren van klassikale opdrachten tot opdrach-
ten die de leerlingen thuis moeten uitvoeren. Ga de 
uitdaging aan en word een Wereldleziger! Kijk op 
www.wereldleziger.nl voor een demoversie, waar 
een aantal van de 101 opdrachten te zien is.  

Inhoud projectkist
• Boekenkist
• Licentie
• Handleiding voor de leerkracht

Groep 8
Bekijk ’t maar

ACCENTEN | Leesplezier, boeken en films

De school ontvangt boeken en dvd's met 
verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes 
lezen de leerlingen een boek. Thuis of op school 
bekijken ze de verfilming van dat boek. Elk groepje 
maakt vervolgens een boekverslag en bereidt een 

presentatie voor, waarin ze een pleidooi houden 
over waarom juist het door hen gelezen boek de 
moeite waard is om met de hele klas te bekijken. 
Daarna vullen alle leerlingen stembriefjes in. Een 
filmblik doet dienst als stembus. Telling van de 
stembriefjes wijst uit aan welke film een ‘Oscar’ 
wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze verfilming 
klassikaal vertoond. 

Inhoud projectkist
•  Diverse attributen, zoals een Oscar, filmblik en 

filmklapper
•  Handleiding voor de leerkracht 
• Stembriefjes 
•  Collectie boeken en dvd’s

Groep 8 
Mariken van Nimwegen

ACCENTEN | Leesplezier en cultuureducatie,  
sagen en legenden

In dit project werken we met sagen, legenden en 
historische achtergronden. We kijken naar hoe 
verhalen zijn ontstaan en hoe ze in de juiste context 
worden geplaatst. Ook raken de leerlingen vertrouwd 
met het zelf schrijven van een verhaal. Als kapstok 
hiervoor gebruiken we het verhaal van Mariken van 
Nimwegen. Zowel de originele versie als het verhaal 
van Peter van Gestel en de gelijknamige film komen 
aan bod. Het project bestaat uit vier lessen. Deze 
lessen worden uitgevoerd door de leerkracht.

Jennifer Kokshoorn, groep 7 en 8,  
De Tovercirkel, Malden

‘De Wereldleziger kent vele 
werk vormen, een duidelijke 
hand leiding, en een goed 
gevulde kist’ 
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 Optioneel: een stadswandeling onder 
begeleiding van Stadswandelingen Nijmegen. Deze 
wandeling heeft als thema Mariken en voert door 
historisch Nijmegen. 

Inhoud projectkist
•  Leskist met ongeveer 25 verschillende boeken, 

voornamelijk sagen en legenden en de 
bewerking van Mariken door Peter van Gestel

• Dvd van Mariken van Nimwegen
•  Lesbrief met informatie over Mariken van 

Nimwegen, de middeleeuwen, nadere 
beschouwing over sagen en legenden

•  Verschillende les- en verwerkingssuggesties: 
schrijfopdrachten, fluisterspelletjes en  
uitwerken en uitspelen van een sage

•  Optioneel: stadswandeling (meerprijs) 

Groep 8 
Oorlogswinter

ACCENTEN | Boek en film met jong en oud, samen 
lezen, kijken, praten

Het project ‘Oorlogswinter’ brengt verschillende 
generaties met elkaar in contact zodat zij met elkaar 
communiceren, samenwerken en van elkaar leren. 
Uitgangspunt is dat ouderen hun kennis en ervaring 
aan kinderen meegeven.

Kinderen leren informatie te checken en oefenen 
met interviewtechnieken. Ook komen ze meer te 
weten over de persoonlijke beleving van een 
belangrijke periode uit de Nederlandse geschie-
denis: de regionale geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog.

De leerkracht leest een aantal hoofdstukken voor uit 
het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw.
Leerlingen verdiepen zich in de oorlogstijd en 
inventariseren welke vragen ze graag beantwoord 
willen hebben van iemand die de Tweede Wereld-
oorlog heeft meegemaakt. Vervolgens kijken 
ouderen en leerlingen samen naar de film. Na 
afloop gaan ze met elkaar in gesprek. Samen met 
iemand van een Historische Kring maken leerlingen 
een wandeling of fietsroute langs interessante 
plekken uit de oorlog in hun dorp of stad. De route 
wordt uitgezet door de Historische Kring. 

Inhoud projectkist
• Lesbrief
• Dvd Oorlogswinter
• Boek Oorlogswinter van Jan Terlouw
•  Vragen en handleiding van Aidan Chambers om 

het boek en de film samen te bespreken
•  Krat met boeken en materiaal uit de Tweede 

Wereldoorlog, zoals persoonsbewijzen en 
voedselbonnen

•  Eventuele samenwerking met de  
Historische kring dient de school zelf  
vorm te geven.



Projectkisten
Leesbeleving

  

  

Heb jij een leerling in de klas waar in de thuissituatie wat extra (voor)leesplezier welkom is?
Kijk op www.obgz.nl/voorleesexpress of ga naar één van onze bibliotheken.
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Projectkisten Digitale geletterdheid 

Met onze projectkisten rond digitale geletterdheid 
kunnen leerkrachten zelf aan de slag met hun klas.
U huurt een projectkist steeds voor een periode 
van ongeveer zes weken. De kosten bedragen € 50 
(excl. btw) per projectkist. Transport naar school zit 
bij de prijs inbegrepen. Zie voor de uitleenperiodes 
pagina 43. Reserveren kan via uw contactpersoon 
of eenvoudig via www.obgz.nl/basisonderwijs.

Groep 1 · 2 
Botje Bij 

ACCENTEN | Ontluikend (gedichten) lezen,
verbeeldingskracht, programmeren, ICT

Botje Botje, Botje Bij
ik help jou en jij helpt mij
links of rechts en terug of vooruit:  
ik tel de stappen en jij voert uit

Bij Botje Bij staat het verband 
tussen ontluikend programmeren, ontluikend 
(gedichten) lezen en het stimuleren van de 
verbeelding bij kinderen centraal. Met behulp 
van de Bee-Bot gaat de groep aan de slag met 
aansprekende activiteiten. De Bee-Bot is een kleine 
programmeerbare robot waarmee kinderen zelf 

een bepaalde route kunnen uitstip pelen, instellen 
en doorlopen. Leerlingen luisteren naar gedichten 
en verhalen en leren deze te begrijpen. Stimuleer 
de verbeelding van leerlingen door lege plekken in 
gedichten en verhalen op te laten vullen met eigen 
verhalen.

Met de extra handleiding kunt u de leerlingen 
spelenderwijs meer leren over programmeren 
en coderen. Zo komen de leerlingen erachter dat 
programmeren en coderen iets is dat je de hele dag 
door doet, zelfs als je geen robot of computer hebt. 

Inhoud projectkist
•  Bee-Bot (Botje Bij), inclusief handleiding en 

oplaadsnoer
•  Set van 101 tegels (geïllustreerde kartonnen 

platen van 15x15cm)
•  Ondersteunende instructiefilmpjes en  

PowerPoint-presentatie
•  Handleiding voor de leerkracht (algemene 

beschrijving en twee lesbrieven, respectievelijk 
voor de les ‘Botje Bij helpt Oscar en maakt 
Fritzi gelukkig’ en de les ‘Botje Bij samen met 
Pippeloentje op stap’)

• Extra handleiding coderen
• Prentenboeken

Groep 3 · 4
Hello Ruby 

ACCENTEN | 21e-eeuwse vaardigheden,  
programmeren en coderen, leesplezier

In Ruby’s wereld kan alles, als ze het maar echt wil. 
Op een dag gaat haar vader op reis. Hij verstopt vijf 
edelstenen voor haar, maar vergeet aanwijzingen 
achter te laten. Gelukkig vindt ze geheime codes 
onder zijn bureau. Dan begint haar avontuur!
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Beeldtaal is een communicatiemiddel waarbij 
woorden bijna overbodig zijn. Onze maatschappij is 
gevuld met beelden; ze zijn een onderdeel van ons 
leven geworden. Daarom is het zo belangrijk om 
beelden te leren lezen. 

Met BlikFlits doorlopen de leerlingen een aantal 
stappen in het kijken naar beelden. Dat gaat van de 
geschiedenis van de fotografie tot het zelf onderzoe-
ken en begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld 
kan veroorzaken. Het is niet altijd wat het lijkt...
BlikFlits neemt leerlingen ook mee in de beleving 
van foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. 

De handleiding voor de leerkracht biedt diverse 
handvatten om het lespakket BlikFlits te begeleiden. 
Deze sluit aan op het werkboekje van de leerlingen.

Terwijl Ruby op zoek 
gaat naar de edelstenen, 
komen de principes van 
programmeren voorbij, zoals 
grote problemen opdelen in 
kleine problemen, patronen 

herkennen, stap-voor-stap plannen maken en 
buiten de kaders denken. 

Leerlingen gaan Ruby helpen het avontuur tot 
een goed einde te brengen. Door middel van de 
opdrachten oefenen de leerlingen de 21e-eeuwse 
vaardigheid computational thinking. Ze maken 
kennis met coderen en gaan zelf programmeren 
zonder een computer. Aan het einde van het project 
maken ze een spel waarbij ze alle vaardigheden 
moeten inzetten die ze hebben geleerd. 

Inhoud projectkist
• Boek Hello Ruby
•  Handleiding voor de leerkracht met  

opdrachten en lessuggesties 
• Boekenkist
• Werkbladen en benodigde materialen

Groep 5
BlikFlits

ACCENTEN | Mediawijsheid, begrijpend en kritisch 
leren kijken, beleving van foto- en beeldmateriaal 
in jeugdboeken

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet....! Of zie ik iets dat niet 
echt is? Beeldtaal is ook taal. Sterker nog, het is dé 
taal van de jongere generatie. BlikFlits neemt leerlin-
gen mee in de beleving van foto- en beeldmateriaal 
en leert hen kritisch en bewust kijken.

Miek Daamen, schakelklas 4,  
De Bloemberg, Nijmegen

‘Blikflits geeft een andere kijk 
op het werken met boeken. 
Goed voor de burgerschaps-
vorming: kritisch kijken naar 
beelden.’ 
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 Inhoud projectkist
• Polaroid-camera Instax Mini 8
• Instax-film (twee cassettes met ieder tien foto’s)
• 150 werkboekjes voor de leerlingen
• Het boek Klik
•  Handleiding voor de leerkracht (een algemene 

beschrijving en twee lesbrieven)

Groep 5 · 6
Unplugged

ACCENTEN | 21e-eeuwse vaardigheden,  
programmeren en coderen, leesplezier

Programmeren van een computer of robot lijkt heel 
ingewikkeld. De vaardigheid die je hiervoor nodig 
hebt is computational thinking. Dat gaat eigenlijk 
over logisch nadenken. Tijdens programmeren moet 
je codes in de juiste volgorde zetten, anders gaat 
het mis. Uitdagingen die op het eerste gezicht lastig 
lijken, maken we eenvoudig door ze op te delen in 
kleinere stukken die gemakkelijk op te lossen zijn. 
Met deze vaardigheden gaan leerlingen aan de slag. 
Vanuit een verhaal krijgen ze opdrachten waarin ze 
ontdekken hoe coderen en programmeren werkt. 
Dit brengen ze in de praktijk met robotjes van 
LEGO WeDo. De principes van programmeren en 
de werking van een computer worden helder en 
tastbaar.

Lukt het de leerlingen het probleem op te lossen en 
het verhaal naar een goed einde te brengen?

Inhoud projectkist
•  Handleiding voor de leerkracht met opdrachten 

en lessuggesties 
• Boekenkist
• Werkbladen en benodigde materialen 
• Setje van 5-6 robotjes LEGO WeDo 

Let op: computer, laptop of tablet nodig, die worden 
niet bijgeleverd.

Groep 5 t/m 8
Diploma Veilig Internet

Aan de hand van vijf thema’s leren de leerlingen 
om te gaan met en zich bewust te worden van de 
mogelijkheden en risico’s van internet. 
1. Wie ben jij? 
•  Over persoonlijke informatie en hoe je daarmee 

omgaat.
2. Ik surf veilig! 
•  Over privacy-instellingen, wachtwoorden, 

phishing en hacking.
3. Is alles waar?
•  Over beïnvloeding, clickbait, reclame 
4. Speurneuzen!
•  Over het opzetten en toepassen van een goede 

zoekstrategie.
5. Meedoen! 
•  Over vloggen, selfies, persoonlijke informatie 

weggeven en hoe belangrijk is internet voor jou?

Kijk voor meer informatie, het lesmateriaal en de 
game op www.diplomaveiliginternet.nl.

Tip: geef dit project meer body en laat een 
introductieles verzorgen door een mediacoach  
van de bibliotheek. dat kan op school of in de 
bibliotheek. 

Kosten
€ 75 (excl. btw) voor 1 groep
€ 120 (excl. btw) voor 2 groepen
€ 150 (excl btw) voor 3 groepen
Elke extra groep aaneensluitend op dezelfde  
dag € 50.



Voor ouders

Aanbod basisonderwijs  |  2020 - 2022  |  39

Voor ouders

Bijeenkomsten en cursussen voor ouders 
Wij verzorgen voorleescursussen voor ouders en 
vertellen tijdens uw ouderavond, kijkmiddag of een 
koffiemoment over het belang van (voor)lezen. Ook 
op het gebied van digitale geletterdheid, zoals het 
gebruik van sociale media, bieden wij informatieve 
bijeenkomsten voor ouders aan. 

Heeft uw school de ambitie om de lees-media-
cultuur bij gezinnen thuis te verbeteren? Middels 
deskundigheidsbevordering van ouders leveren wij 
hier op uw school een bijdrage aan.  

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Neem 
hiervoor contact op met uw contactpersoon van de 
bibliotheek of mail naar educatie@obgz.nl.

Laaggeletterdheid bij ouders
Laaggeletterdheid komt vaak voor, gemiddeld bij 1 
op de 9 volwassenen. Ook ouders van uw leerlingen 
kunnen moeite hebben met lezen en schrijven. 
Ruim twee derde van de laaggeletterden is 
autochtoon en de helft heeft gewoon een baan. Er is 
veel schaamte rondom laaggeletterdheid. Veel 
mensen kunnen laaggeletterdheid  goed verbergen. 
Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde ouders, 
hebben meer kans om zelf ook laaggeletterd te 
worden. Samen met partners GGD Gelderland Zuid, 
ROC Nijmegen en Stichting Lezen en Schrijven heeft 
de bibliotheek de menukaart laaggeletterdheid 
ontwikkeld.

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Neem 
hiervoor contact op met onze collega’s Volwassenen-
educatie van de bibliotheek via educatie@obgz.nl. 

VoorleesExpress
De VoorleesExpress is voor gezinnen met 
kinderen tussen de twee en acht jaar die op 
een leuke manier extra hulp bij taal kunnen 
gebruiken. Twintig weken lang krijgen ze thuis 
wekelijks een eigen voorlezer over de vloer. Zo 
vergroten kinderen (en ouders) spelenderwijs 
hun woordenschat en hun plezier in lezen 
en taal. Kent u een gezin dat extra hulp bij 
taalontwikkeling kan gebruiken? Kijk op  
www.obgz.nl/voorleesexpress. 
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Deskundigheidsbevordering  
leerkrachten

Inspiratiedagen leerkrachten
Drie keer per schooljaar organiseren we 
een inspiratiemiddag voor leerkrachten van 
verschillende scholen waarin we samen werken 
aan plezier in lezen. Vanuit de theorie, maar 
vooral ook vanuit uw en onze praktijkervaring. We 
inspireren elkaar over en weer. Denk aan thema's als 
'leesplezier voor kinderen met een leesprobleem' of 
'werken met een boekenkring'.

Kosten
Deze bijeenkomsten zijn gratis. Zie voor actuele 
thema's en data www.obgz.nl/basisonderwijs. 
Aanmelden kan via educatie@obgz.nl of via uw 
eigen contactpersoon bij de bibliotheek.

Cursus Open Boek
Cursus Open Boek is een landelijk erkende opleiding 
tot leescoördinator in het basisonderwijs. De cursus 
duurt vier middagen. Wij verzorgen deze cursus 
twee keer per schooljaar. 

Kosten
€ 350 (excl. btw) per persoon. Deelname is gratis  
voor leescoördinatoren van scholen met een 
Bibliotheek op school.

Workshops Tekst en Taal voor het team
•  Een afwisselende invulling van studiedagen of 

teamvergaderingen
•  Op inspirerende wijze werk je aan je 

onderwijsdoelen
•  Handig in te passen in de dagelijkse lesstof
•  Gezamenlijke en praktische start van een project 

Theaterlezen of praten over boeken in je klas  
(zie projectkisten ‘Theaterlezen’ en ‘De Leesclub’  
pg 25 en 28 in de brochure)

Teksten tot leven brengen: onze docenten laten je 
op eenvoudige en inspirerende wijze kennis maken 
met een andere manier van boekpresentaties en 
werken met tekst. Hoe zorg je er voor dat leerlingen 
enthousiast zijn om met een tekst aan de slag 
te gaan zonder een enorme hoeveelheid aan 
voorbereidingstijd? Laat je verrassen!

Praten over boeken: hoe praat je met je leerlingen 
over boeken? Hoe praten zij met elkaar over 
boeken? Praten zonder angst dat je een goed of fout 
antwoord geeft? Praten vanuit gevoel en beleving 
zodat een verhaal écht interessant wordt en er 
steeds meer aan valt te ontdekken? En als je leert 
praten over boeken, leer je gelijk praten over kunst, 
over muziek én over jezelf. Deze workshop is losjes 
gebaseerd op het werk van Aidan Chambers en 
direct toepasbaar in de praktijk. 

Theaterlezen: maak kennis met de inspirerende en 
succesvolle aanpak van het theaterlezen! In deze 
workshop hoor je meer over de achtergronden en 
je gaat ervaren hoe leuk het is om op deze manier 
met tekst aan de slag te gaan. Heb je eenmaal de 
smaak te pakken dan is het een kleine stap om eigen 
teksten aan te passen en er samen met leerlingen 
een theatertekst van te maken. Een andere kijk op 
tekst, lezen, schrijven en oefenen! 

Kosten 
€ 150 (excl. btw) voor een workshop van een uur. 
We komen op locatie. Neem voor meer informatie 
contact op met uw contactpersoon bij de bieb of 
mail naar educatie@obgz.nl.
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Landelijke leesbevorderingsprojecten

Landelijk zijn er bekende campagnes die voorlezen 
of lezen onder de aandacht brengen. Denk aan de 
Kinderboekenweek of de Nationale Voorleesdagen. 
Bibliotheken bieden scholen verschillende moge-
lijkheden om aan te sluiten bij deze campagnes 
van de stichting Collectieve Propaganda voor het 
Nederlandse Boek (CPNB) en Stichting Lezen. 

Ruim voor aanvang van deze campagnes kunt  
u per e-mail of via onze website lezen welke 
activiteiten wij organiseren. Op de hoogte blijven? 
Meld u aan voor onze nieuwsbrief op 
www.obgz.nl/basisonderwijs.  

Kijk voor landelijke informatie op de onderstaande 
websites: 

Kinderboekenweek  
www.kinderboekenweek.nl
 
De Nationale Voorleesdagen
www.nationalevoorleesdagen.nl

De Nationale Voorleeswedstrijd 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl



Prijslijst 2020 - 2022 

Groepsbezoeken aan de bibliotheek of workshops in de klas  
door een medewerker van de bibliotheek

Prijzen voor scholen 

die deelnemen aan de 

Bibliotheek op school

1 groepsbezoek € 75 € 75

2 groepsbezoeken € 120 € 100

3 groepsbezoeken € 150 € 125

Prijzen voor meerdere groepen gelden alleen wanneer ze achter elkaar op één dag en op dezelfde locatie gepland kunnen worden.  

Voor groepsbezoeken langer dan een lesuur gelden afwijkende prijzen, zie bij betreffende projecten.

Projectkisten leesbeleving en digitale geletterdheid

Projectkist incl. transport per periode € 50 50 % korting

Deskundigheidsbevordering ouders en leerkrachten

Inloop voor ouders (half uur) € 75 Op basis van offerte

Informatieve ouderbijeenkomst lezen/ digitale geletterdheid (1 uur) € 150 Op basis van offerte

Cursus Open Boek (4 lessen en certificaat leescoördinator) voor leerkrachten € 350 per persoon Gratis

Workshops Tekst en taal voor het team (1 uur) € 150 € 150

Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten in de bibliotheek Gratis Gratis

Ouder- of teambijeenkomst op maat Op basis van offerte Op basis van offerte

Boeken in de klas: groepsabonnementen en themacollecties

Groot groepsabonnement, 40 items tegelijk lenen € 60,15 per jaar, incl. btw n.v.t.

Klein groepsabonnement, 15 items tegelijk lenen € 39,10 per jaar, incl. btw n.v.t.

Themacollectie op maat incl. transport per periode € 50 € 50

 

Kijk voor de voorwaarden www.obgz.nl/basisonderwijs.  

Prijzen van groepsabonnementen zijn inclusief btw en exclusief eenmalig € 5,00 voor de pas.

Let op: Afgezien van de groepsabonnementen zijn alle prijzen exclusief 21% btw. Wijzigingen voorbehouden.
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Uitleenperiodes  
projectkisten
Projectkisten worden in vier periodes uitgeleend.  

Ze worden in de week vóór de uitleenperiode naar 

school gebracht en weer opgehaald in de week na de 

uitleenperiode. Transport is bij de prijs inbegrepen. 

Uitleenperiodes 2020-2021

Periode 1a: week 36 t/m 41    

Start schooljaar t/m Kinderboekenweek

Periode 1b: week 40 t/m 47   

Net voor Kinderboekenweek t/m voorlaatste week 

november

Periode 2: week 1 t/m 5     

Tussen kerst- en voorjaarsvakantie (kisten worden  

voor de kerstvakantie geleverd)

Periode 3: week 10 t/m 15   

Tussen voorjaars- en meivakantie

Periode 4: week 20 t/m 26    

Na meivakantie, richting zomer

Uitleenperiodes 2021-2022 

Periode 1a: week 37 t/m week 42

Start schooljaar t/m Kinderboekenweek

Periode 1b: week 40 t/m week 47  

Net voor Kinderboekenweek t/m voorlaatste  

week november

Periode 2: week 2 t/m week 6

Tussen kerst- en voorjaarsvakantie (kisten worden  

voor de kerstvakantie geleverd)

Periode 3: week 11 t/m week 15

Tussen voorjaars- en meivakantie

Periode 4: week 20/21 t/m week 26

Na meivakantie, richting zomer  

Contact
Advies & bestellen 

Wij komen graag bij u langs om met u in gesprek 

te gaan voor een passend aanbod. Samen kijken we 

hoe we leesplezier en digitale vaardigheden bij uw 

leerlingen het best kunnen vergroten. Neem gerust 

contact op met uw contactpersoon bij Bibliotheek 

Gelderland Zuid. Heeft u die nog niet? Stuur dan een 

e-mail naar educatie@obgz.nl of bel 024- 3274911.

U vindt ons totale aanbod ook terug op onze website 

www.obgz.nl/basisonderwijs. Hier kunt u deze  

brochure ook als PDF downloaden.  

Beeldmateriaal
De gebruikte beelden zijn grotendeels afkomstig uit  

het archief van de Bibliotheek Gelderland Zuid 

(fotografie: Marcel Krijgsman, Bert Beelen, Mariska 

Reniers). Daarnaast zijn beelden gebruikt van Stichting 

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 

(CPNB), NBD Biblion en Cubiss. 

Wij danken de uitgevers voor hun toestemming om  

de volgende boekomslagen af te beelden:

•  Uitgeverij TerraLannoo: Atlas, Aleksandra en  

Daniel Mizielinscy

•  Uitgeverij Van Goor: Koen Konijn Boekenboef,  

Emily MacKenzie

• Uitgeverij Nieuwezijds: Hello Ruby, Linda Liukas

•  Uitgeverij Leopold: Alle wielen in de file, Harmen  

van Straaten

De volgende projecten uit deze brochure zijn  

ontwikkeld door Cubiss (www.cubiss.nl): 

Kleine Ezel, Kikker en een heel bijzondere dag; Ik voel een 

voet; Er was eens...; De ongelooflijk bijzondere boeken-

eter; De dwergjes van Tuil; De schatkist van Roald Dahl; 

Gids in boekenland; MondriMaan; Kilometerlezen; La 

Bocca della Vertita; 1 tegen allen; Wereldleziger; Botje 

Bij; Tijdjagers en Ik maak een prentenboek.



Heeft u interesse in ons aanbod? 
Neem contact op met ons team educatie. 
Wij vertellen u graag meer over onze projecten.
 
Bibliotheek Gelderland Zuid
Mariënburg 29
6511 PS Nijmegen
024-3274911
educatie@obgz.nl
www.obgz.nl


