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Beste lezer,
Voor u ligt het aanbod van Bibliotheken Noord Fryslân voor scholen die gebruik maken van
het Dienstverleningsabonnement voor het schooljaar 2017-2018. Net als voorgaande jaren
hebben wij weer een prachtig aanbod aan projecten en workshops voor u, uw leerlingen en
hun ouders.
Het aanbod is dit jaar kleiner dan voorgaande jaren, omdat wij ons steeds meer richten
op de Bibliotheek op school, de allesomvattende aanpak waarbinnen alle technieken voor
leesbevordering optimaal samenkomen. Wij zijn van mening dat de Bibliotheek op school
de beste manier is om het team, maar vooral ook de leerlingen, structureel het optimale uit
lezen te laten halen en het meeste leesplezier mee te geven. En naast leesbevordering zetten
we in op informatievaardigheden en mediawijsheid. Onmisbare digitale vaardigheden
waarmee kinderen hun kansen in de maatschappij vergroten. In het hoofdstuk ‘de
Bibliotheek op school’ (pag. 5) leest u meer over deze bijzondere aanpak. Wij hopen dat
u in de toekomst ook kiest voor deze structurele en opbrengstgerichte samenwerking.
In een persoonlijk gesprek schetsen wij graag de mogelijkheden voor uw school.
We wensen u voor komend schooljaar weer veel leesplezier met onze projecten en zien
uw keuze uit ons aanbod graag tegemoet.
Met inspirerende groet namens alle leesconsulenten,
Doetie de Jager
Leidinggevende Educatieve Bibliotheek
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De Bibliotheek op school
De Bibliotheek is uw partner als het gaat om leesbevordering, taalontwikkeling,
mediawijsheid en ouderbetrokkenheid bij lezen. Dat doen we met het zogenaamde
Dienstverleningsabonnement, waarvan uw school gebruik maakt, maar ook door de
meer structurele aanpak van de Bibliotheek op school. Inmiddels maken in Noord Fryslân
47 scholen gebruik van deze prachtige dienst. U vraagt zich wellicht af wat de voordelen
zijn en of de aanpak ook bij uw school past. We informeren u graag.
Doel van de Bibliotheek op school
Bij de Bibliotheek op school staat leesbevordering en het stimuleren van de leesmotivatie
van kinderen centraal, zowel op school als thuis.
Kees Broekhof, Sardes, legt het zo uit: “Door meer te lezen, word je beter in taal!”
Dit is belangrijk omdat een goed lezend kind:
• later meer kansen heeft op de arbeidsmarkt;
• op kan groeien tot een kritisch en mondig burger die moeiteloos participeert in
de maatschappij.
De aanpak van de Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school doet dit door:
• een eigen leesconsulente op uw school in te zetten. De leesconsulente
brengt expertise rond leesbevordering en mediawijsheid naar kinderen én
leerkrachten in hun eigen school;
• een leerkracht op te leiden tot leescoördinator die samen met de leesconsulent
een lees-, media- en activiteitenplan opstelt;
• zich naast lezen te richten op informatievaardigheden en mediawijsheid, onmisbaar
voor ieder kind;
• een gevarieerde collectie met actuele boeken op uw school te plaatsen;
• een digitaal portaal te bieden waarop leerlingen eenvoudig in de collectie kunnen
zoeken en zelfstandig aan de slag kunnen met digitale bronnen en het vinden van
betrouwbare informatie;
• een monitor aan te bieden om de resultaten te meten en nieuwe doelen te stellen.
Meten is immers weten. De monitor houdt op eenvoudige wijze bij wat kinderen
lezen, wat de leesvorderingen zijn en hoe hun leesmotivatie eruit ziet. Zo werken we
opbrengstgericht samen en leveren wij maatwerk voor iedere school!
Maatwerk per school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak, maar zeker geen standaardformule.
We passen deze aanpak volledig aan de situatie, wensen en behoeften van uw school
aan: maatwerk per school dus. Door een afgestemde aanpak, brengen we ervaring,
kennis, beleid en praktijk bij elkaar. Zo willen we samen met uw school werken aan het
plan van minister Jet Bussemaker om de taalvaardigheid en het leesplezier van een
miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd te verbeteren. Doet uw school mee?
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– Willem Reitsma, College van Bestuur, CBO Noardwest Fryslân

Van Dienstverleningsabonnement naar Bibliotheek op school
Uw school maakt op dit moment gebruik van ons Dienstverleningsabonnement, waarbij
u producten kiest die u wenst. U kunt deze producten zien als losse elementen van
leesbevordering. U zet ze vrijblijvend en incidenteel in. Het aanbod van dit abonnement
wordt kleiner, omdat we meer inzetten op de succesvolle en opbrengstgerichte aanpak
van de Bibliotheek op school. Gaat u over op de Bibliotheek op school, dan wordt de
samenwerking structureel en wordt de aanpak verankerd in uw onderwijsprogramma.
Rol van leescoördinator en leesconsulent
De samenwerking tussen de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator
van de school is een essentieel onderdeel van de Bibliotheek op school. Samen stellen
zij een schoolleesplan op, dat volledig is afgestemd op uw onderwijsprogramma en
kerndoelen. De leescoördinator draagt, in samenspraak met de directeur, zorg voor de
basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde
boekencollectie in de school, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten
en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Scholing
Cursus Open Boek
De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Veel leerkrachten hebben
inmiddels de cursus gevolgd en de reacties zijn zeer positief. De cursus bestaat uit
vier bijeenkomsten. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.
De kosten voor deze cursus bedragen per deelnemer € 300 (excl. btw), waarbij het
cursusboek van € 27,50 is inbegrepen.
Cursuslocaties en -data Open Boek najaar 2017
Bibliotheek Dronryp • 19.00 - 22.00 uur
Data: Maandag 18 september, 2 oktober, 16 oktober en 6 november
Uitreiking certificaat: Maandag 15 januari 2018, 19.00 - 20.30 uur
Bibliotheek Dokkum • 19.00 - 22.00 uur
Data: Dinsdag 19 september, 3 oktober, 17 oktober en 7 november
Uitreiking certificaat: Dinsdag 16 januari 2018, 19.00 - 20.30 uur
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Cursuslocaties en -data Open Boek voorjaar 2018
Bibliotheek Dronryp • 19.00 - 22.00 uur
Data: Maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari en 12 maart
Uitreiking certificaat: Maandag 14 mei 2018, 19.00 - 20.30 uur
Bibliotheek Dokkum • 19.00 - 22.00 uur
Data: Dinsdag 23 januari, 6 februari, 20 februari en 13 maart
Uitreiking certificaat: Dinsdag 15 mei 2018, 19.00 - 20.30 uur
Bijscholing Leescoördinatoren
Om op de hoogte en geïnspireerd te blijven, is er tweemaal per jaar een bijscholing voor
opgeleide leescoördinatoren. Per school bedragen de kosten per studiebijeenkomst €35,-.
Cursuslocaties en -data bijscholing najaar 2017 en voorjaar 2018
Leesvaardigheid

Ouderparticipatie

Bibliotheek Drachten

6 november 2017

19 maart 2018

Bibliotheek Sneek

7 november 2017

20 maart 2018

Bibliotheek Heerenveen

8 november 2017

21 maart 2018

Bibliotheek Dokkum

15 november 2017

21 maart 2018

Bibliotheek Franeker

16 november 2017

21 maart 2018

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Bibliotheek op school voor uw
school? U kunt dan contact opnemen met Doetie de Jager, leidinggevende Educatieve
Bibliotheek. Aanmelden voor cursus Open Boek of bijscholing, kan bij leesconsulente
Thea van der Meer. Voor de contactgegevens kijkt u op pag. 44.

De kinderen hebben door de Bibliotheek op school de bieb binnen
handbereik.
Kinderen lezen veel en er worden prachtige leesbevorderende activiteit
en in de school
georganiseerd. Dit kan niet anders dan effect hebben op de algemen
e ontwikkeling en
de leesontwikkeling van de kinderen.
– Dorien Zijlstra - Reitsma, Directeur CBS de Flambou en CBS de Schalme
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Groep 1 & 2

Vertelkastje met
vertelplaten
Het vertelkastje (Kamishibai) komt oorspronkelijk uit Japan en lijkt een beetje op onze
poppenkast. Alleen gebruikt de verteller geen poppen, maar afbeeldingen/vertelplaten
die hij één voor één uit het kastje trekt. De verteller zit niet in het kastje, maar staat
ernaast, zodat hij kan communiceren met het publiek. Het vertelkastje leent zich
uitstekend om in groepen te gebruiken. Vooral voor jonge kinderen is de kamishibai een
uitstekend middel om de aandacht vast te houden en in gesprek te gaan over wat er op
de platen te zien is. De vertelplaten zijn ook zonder kastje te huur.
Titels
U kunt kiezen uit de volgende titels:
• Ik wil de maan - Jonathan Emmett
• En nu lekker slapen, Sam! - Amy Hest
• Wat nu, Olivier - Phyllis Root
• Kleine kangoeroe - Guido van Genechten
• Kleine muis zoekt een huis - Petr Horácek
• Anton kan toveren - Ole Könnecke
• De wiebelbillenboogie - Guido van Genechten
• Fiet wil rennen - Bibi Dumon Tak
• Mama kwijt - Chris Haughton
• Nog 100 nachtjes slapen - Milja Paalman
• Krrr… okodil - Catharine Rayner
• Boer Boris gaat naar zee - Ted van Lieshout
• Wij hebben er een geitje bij - Marjet Huibers
• De Kleine Walvis - Benji Davies
Doel

Huurperiode
Zes weken
Kosten
€ 10,- voor het vertelkastje
€ 10,- set vertelplaten en
bijbehorend boek
Meegeleverde materialen,
afhankelijk van de titel
Vertelkastje, set vertelplaten,
bijbehorend boek, lessuggesties,
spelletje, handpoppetje.
Kerndoelen
Taalbeschouwing (12) en
Kunstzinnige oriëntatie (54).
> Toelichting op pag. 42 en 43

De geletterdheid ontwikkelen,
de woordenschat uitbreiden en
de taalproductie stimuleren.
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Groep 1 & 2

Ik voel een voet
Dit groepsbezoek voor kleuters in de bibliotheek is gebaseerd op het prentenboek
“Ik voel een voet” van Maraanke Rinck en Martijn van der Linden. In dit prentenboek
gaan vijf dieren midden in de nacht op zoek naar een geheimzinnig ritselend geluid.
Oei, wat voelen ze daar? Spannend hoor!
Doel
Leerlingen krijgen plezier in
het luisteren naar een verhaal
en leren om gevoelens en
ervaringen uit te drukken.
Locatie
Bibliotheek

Duur programma
Ca. 45 minuten
Kosten
€ 45,Kerndoelen
Mondelinge taal (1) en Kunstzinnige oriëntatie (54).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Groep 1 & 2

Kikker en een heel
bijzondere dag
“Kikker en een heel bijzondere dag” van Max Velthuijs is de inspiratiebron voor dit
project. De voorlees- en verwerkingsactiviteiten van “Kikker en een heel bijzondere dag”
sluiten aan bij de thema’s van het verhaal: feest, dagen van de week, emoties en kleuren.
De kleuters kunnen het verhaal naspelen met maskers van dieren uit de verschillende
Kikkerboeken. De kikkerpop is het ultieme middel om het verhaal te introduceren.
Doel
Leerlingen krijgen plezier in het luisteren
naar een verhaal en leren om gevoelens en
ervaringen uit te drukken.
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Huurperiode
Zes weken

Meegeleverde materialen
• vijf stoffen maskers
• handleiding
• het boek “Kikker en een heel
bijzondere dag”
• andere titels van Kikker

Kosten
€ 25,Kerndoelen
Mondelinge taal (1), Schriftelijke taal (9)
en Kunstzinnige oriëntatie (54).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Groep 1 & 2

Toveren
Omdat de tovenaar op vakantie is, mogen de leerkracht en de kinderen een aantal weken op
een aantal toverspullen passen. Elke week ontvangen de kinderen een brief van de tovenaar,
met steeds één regel van de toverspreuk. Daarmee tovert de leerkracht samen met de kinderen
elke week een ander boek over een heks of tovenaar tevoorschijn uit de tovenaarsmantel.
Ook kan er echt getoverd worden met een toverboekje. In de handleiding vindt de leerkracht
een aantal verwerkingssuggesties rondom het thema ‘toveren’. Deze suggesties zijn gebaseerd
op de verschillende hoeken in de klas, zoals de lees- en schrijfhoek, de bouwhoek, de heksen- en
tovenaarshoek en de boekenhoek.
Doel
Leerlingen krijgen plezier in het luisteren
naar een verhaal en leren om gevoelens
en ervaringen uit te drukken.
Meegeleverde materialen
• tovermantel, kindercape,
tovenaarshoed, toverstafje en
gouden kleerhanger
• toverboekje
• set van vijf verschillende brieven
met instructie
• een opbergdoos
• een handleiding
• collectie boeken

Huurperiode
Zes weken
Kosten
€ 25,Kerndoelen
Mondelinge taal (1),
Schriftelijke taal (9) en
Kunstzinnige oriëntatie (54).
> Toelichting op pag. 42 en 43
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Groep 3 & 4

Vakantielezen
Kinderen oefenen hun leesvaardigheid gedurende het schooljaar. Tijdens de
zomervakantie wordt vaak maar weinig door kinderen gelezen. Uit onderzoek blijkt
dat er achteruitgang van de leesvaardigheid ontstaat, wanneer kinderen ruim twee
maanden niet lezen. Vooral beginnende lezers uit groep 3 laten na de zomervakantie een
terugval in het lezen zien. Om dit tegen te gaan levert de Bibliotheek o.a. een leestas met
leuke boeken en tips voor boekbespreking. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om
ook tijdens de vakantie door te lezen.
Doel
Leerlingen op het technisch leesniveau
houden dat zij aan het einde van groep
3 of 4 hebben bereikt. Daarnaast zijn
leesbevordering en ouderbetrokkenheid
belangrijke doelen van Vakantielezen.
Wat doet de school
• Leerlingen komen klassikaal naar de
bibliotheek en zoeken daar zelf boeken uit
voor het Vakantielezen.
Normering: drie boeken per leerling.
• In het pakket wordt een doeboek opgenomen.
Met dit boek wordt op een speelse manier aan
taal en rekenen gewerkt. Het invullen van het
boek kan in afwisseling met het lezen van de
bibliotheekboeken gebeuren.
• Na de zomervakantie blijven de boeken nog
twee à drie weken op school zodat leerlingen
en leerkracht ervaringen met elkaar kunnen
uitwisselen over de gelezen boeken.
• Ouders worden geïnformeerd over het
project Vakantielezen om hen te betrekken
bij het (voor)lezen. Dit kan in de nieuwsbrief/
schoolkrant of door een bijeenkomst op school.

Huurperiode
Tien weken
Kosten
€ 2,50 per leerling
Vakantielezen voor leerkrachten
Leerkrachten nemen ook deel
aan het project. Zij lezen tijdens
de vakantie jeugdboeken die
aansluiten bij de groep die zij na
de zomervakantie hebben.
Kerndoelen
Mondelinge taal (4) en
Schriftelijke taal (9).
> Toelichting op pag. 42 en 43
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Groep 3

Keepvogel
Groepsbezoek geschikt voor de periode september 2017 tot januari 2018
De kachel is uit, het brandhout is op en het regent keihard. Keepvogel heeft geen zin om
met dit weer hout te gaan sprokkelen. Wat nu? Tijdens dit groepsbezoek voor groep 3 maakt
de leesconsulent alle kinderen lid van de Keepvogelclub. De kinderen gaan in de bibliotheek,
net zoals Keepvogel in het boek “Noodweer”, op zoek naar zijn hond Tungsten. De kachel
van Keepvogel en het blaffen van Tungsten helpt de kinderen bij hun zoektocht. Onderweg
maken kinderen spelenderwijs kennis met de bibliotheek en verzamelen ze puzzelstukken
van een driedimensionale puzzel. Aan het eind van de zoektocht wordt deze puzzel van
Tungsten in elkaar gezet en luisteren de kinderen naar de afloop van het verhaal.
Doel
Leerlingen spelenderwijs kennis laten maken
met de bibliotheek en daarbij ontdekken waar
de voor hen geschikte boeken staan.

Duur programma
Ca. 45 minuten

Locatie
Bibliotheek

Kerndoelen
Mondelinge taal (1)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Kosten
Gratis

Groep 3

Wat staat daar?
Groepsbezoek geschikt voor de periode januari 2018 tot en met juli 2018
Aap krijgt een brief, maar hij kan nog niet lezen. Daarom gaat hij naar zijn vriend Bok.
Die leert al lezen. Hij ziet dat er geen maan in de brief staat, maar wel Bok. Cavia kan zien
dat er geen roos staat, maar wel Cavia. En Das ziet geen Vis, maar ook zijn eigen naam! De
brief gaat over hen allemaal, maar wat staat er nou in...? Feestvarken weet de oplossing!
Een speels programma, waarin de leerlingen kennismaken met de ‘schatten’ van de
bibliotheek. De eerste leesboekjes worden natuurlijk niet overgeslagen. Daarnaast is er
aandacht voor informatieboeken, versjesboeken, voorleesboeken en andere media.
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Kosten
Gratis

Doel
Leerlingen kennis laten maken met de bibliotheek.
Locatie
Bibliotheek

Kerndoelen
Mondelinge taal (1)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Duur programma
Ca. 45 minuten

Groep 3

Er was eens…
Met een groot sprookjesboek in de klas worden vijf verschillende sprookjes
geïntroduceerd: Roodkapje, Doornroosje, De stuk gedanste schoentjes, De koning met
de paardenoren en De kikkerkoning. Elke week staat een ander sprookje centraal.
In het boek zit een opdracht die de leerlingen leidt naar het sprookje van de week.
Uit de handleiding kiest de leerkracht een introductie en verwerkingssuggesties.
De handleiding bevat een aantal creatieve verwerkingen. Deze suggesties zijn gebaseerd
op de verschillende hoeken in de klas zoals een lees- en schrijfhoek en de boekenhoek.
Doel
Aansluiten bij het leesproces van leerlingen
in groep 3. In verschillende leesmethoden
komt het thema sprookjes aan bod. Plezier
in lezen, kennismaken met sprookjes als
dragers van ons culturele erfgoed en spelen
met letters en woorden.
Huurperiode
Zes weken
Meegeleverde materialen
• prikbord in de vorm van een omslag van
een groot boek
• de vijf behandelde sprookjes en een
aanvulling met andere sprookjesboeken

• twee sprookjescd’s
• boek: Sprookjes en handvaardigheid
• lesbrief voor de leerkracht
• gouden zakje met: vingerpopjes van
wolf en Roodkapje, gouden bal en
doosje punaises
Kosten
€ 25,Kerndoelen
Mondelinge taal (4),
Schriftelijke taal (9) en
Kunstzinnige oriëntatie (56).
> Toelichting op pag. 42 en 43
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Groep 4

Juttersbuit
De juf of meester van groep 4 heeft tijdens een strandwandeling een geheimzinnige
ton gevonden. Wie is de afzender? Er zit niets anders op dan de ton open te maken!
Juttersbuit laat kinderen kennismaken met vijf verschillende soorten boeken en
teksten: een voorleesboek, een leesboek, een informatief boek, een gedichtenboek en
een prentenboek.
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Doel
Leerlingen kennis laten maken met
diverse soorten boeken.

Benodigde materialen
Presentatietafel, gele lap, zand,
schelpen, lege flessen en cd-speler

Huurperiode
Zes weken

Kosten
€ 25,-

Meegeleverde materialen
• blauwe ton beplakt met stickers
• visnet met kurken
• handleiding
• cd met zeegeluiden
• collectie boeken

Kerndoelen
Schriftelijke taal (9)
> Toelichting op pag. 42 en 43
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18

Groep 6

Kinderboekenweek 2017
Leesbibbers

Kinderboeken waar je bibbers van in je buik krijgt, staan centraal in de Kinderboekenweek
2017. Dat belooft een spannende week te worden. Je bent nooit te oud om iets eng te vinden.
De grens tussen wat lekker griezelig is en wat (te) eng is ligt voor ieder anders. De 63ste
editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. De bibliotheken
in Fryslân hebben dit jaar de leesbevorderingsactiviteit Leesbibbers bedacht. Leesbibbers is
bedoeld voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens
naar? Vind je spinnen eng? Iedereen is wel eens bang. Je schrikt, je hart bonst in je keel en
je voelt bibbers in je buik. We hebben het landelijke thema zodanig aangepast dat het door
alle scholen in te zetten is.
Hoe werkt het?
Elke leerling krijgt een opdrachtenboekje
met daarin tien gevarieerde opdrachten,
zoals een Bibberquiz, een fragmentenspel,
een speuropdracht, husseltitels, een
waanzinnige woordzoeker, etc. Ze kunnen
individueel, in tweetallen of klassikaal de
opdrachten maken. De laatste opdracht is
een grote A1-poster, waarop de leerlingen
gezamenlijk hun bibberkabinet mogen
samenstellen: een kabinet vol met dingen
waarvan zij de bibbers van krijgen!
Vorm
• 1 poster met bibberkabinet A1-formaat
• 25 opdrachtenboekjes A5-formaat
• digitale instructie

Wil je ook meedingen naar een prijs?
Bibliotheken Noord Fryslân
verloot dit jaar maar liefst drie
schrijversbezoeken onder de scholen
die de klassenposter inleveren.
Een echte jeugdboekenschrijver op
school, hoe leuk is dat?
Om kans te maken op deze prijs,
vragen we de klassenposter uiterlijk
vrijdag 20 oktober in te leveren bij de
dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging.
Einddatum Leesbibbers is vrijdag
20 oktober. In de week na de
herfstvakantie worden de winnaars
bekend gemaakt op de website en
in de nieuwsbrief van Bibliotheken
Noord Fryslân.

Kosten
€ 10,-
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Groep 5

Gids in Boekenland
Ben jij wel eens de weg kwijt? En is het wel eens moeilijk om boeken te kiezen? Pak de
landkaart erbij en wordt 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 dit project Gids
in Boekenland gaan kinderen in gesprek 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 hoe ze deze kunnen
herkennen. De gelezen boeken noteren ze in hun paspoort. Uiteindelijk maken de leerlingen
de keuze voor hun favoriete boek van dit moment.
Doel
Leren kiezen van boeken en
stimuleren van het leesplezier
Duur programma
Zes weken
Meegeleverde materialen
• kompas met vragen opschuiven
• stempel
• 1 landkaart

• paspoorten
• wegwijzers
• handleiding
• collectie boeken
Kosten
€ 25,Kerndoelen
Schriftelijke taal (9)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Groep 5

Poëzie: Stapel op gedichten
Op een creatieve manier met taal aan de slag? Dat kan met poëzie! Arjan Hut komt op
bezoek in de Bibliotheek en vertelt over zijn werk als schrijver en dichter. Daarna gaat hij
met de groep aan de slag om stapelgedichten te maken. Kleine gedichtjes die gemaakt
worden van titels van boeken. Elk gedicht is een klein verhaaltje. De leerlingen maken
een gedicht over wat zij leuk, spannend, mooi of grappig vinden. Ze kunnen dichten over
zichzelf, gebeurtenissen, dromen of verzinsels: alles mag!
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Doel
Kinderen enthousiast maken voor
lezen en dichten.
Duur programma
Ca. 45 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling
Kerndoelen
Schriftelijke taal (9)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Locatie
Bibliotheek

Groep 6

Vliegen door de bieb!
Gezellig hoor, met z’n allen naar de bibliotheek. Vooral als je mag rennen en “Vliegen
door de bieb”. In dit levende ganzenbordspel gaan leerlingen op zoek naar antwoorden
op vragen over boeken en de bibliotheek. Spelenderwijs komen ze allemaal leuke
boeken tegen. Weten leerlingen de weg te vinden of verdwalen ze in de bibliotheek?
Doel
Leerlingen leren hoe ze diverse
materialen in de bibliotheekcatalogus
en -kast kunnen vinden.
Locatie
Bibliotheek
Duur programma
Ca. 45 – 60 minuten

Leerdoelen mediawijsheid/
competenties mediavaardigheden
Leerlingen leren zoeken in
woordenboeken en informatieve
boeken. En komen spelenderwijs de
leukste boeken tegen.
Kerndoelen
Schriftelijke taal (9) en
Taalbeschouwing (12).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Kosten
Gratis
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Groep

7&8
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Groep 7 & 8

Regionale Ronde
Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor
leerlingen in groep 7 en 8. Alle basisscholen kunnen meedoen!
Hoe doe je mee met
De Nationale Voorleeswedstrijd
1. Vanaf 1 juni kunnen scholen een
deelnamepakket aanvragen. De
pakketten met een spelregelboek, twee
posters en een oorkonde, worden vanaf
half september op school bezorgd.
Aanvragen kan tot half november.
2. Vóór 1 december organiseert de school
een eigen wedstrijd met leerlingen
uit groep 7 en/of groep 8 leerlingen.
De school meldt de trotse winnaar
direct aan voor de vervolgrondes via
denationalevoorleeswedstrijd.nl.
3. De schoolkampioen vertegenwoordigt
de school in februari/maart in
de regionale vervolgrondes die
Bibliotheken Noord Fryslân organiseert.
Voor de regionale winnaars volgt de
provinciale finale in april.
4. Alle provinciale winnaars strijden ten
slotte in de zinderende landelijk finale
die jaarlijks eind mei plaats vindt om de
titel “De Nationale Voorleeskampioen”.

Duur programma
September t/m november: schoolrondes
Januari t/m half maart: kwart- en
halve finales
April: provinciale finale
Mei: landelijke finale
Meegeleverde materialen
Deelnamepakket: Spelregelboekje
voor de leerkracht, oorkonde voor de
schoolkampioen, twee posters en een
medaille. Link materiaal:
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Kosten
Ongeveer € 25,- per school.
Deze kosten worden niet door de
Bibliotheek in rekening gebracht, maar
door de Nationale Voorleeswedstrijd zelf.
Kerndoelen
Kunstzinnige oriëntatie (54)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Doel
Promotie van het voorlezen, plezier
krijgen in het lezen.
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Groep 7

Eén tegen allen
De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Nee, dit is niet
zo maar een spelletje, dit is bloedserieus! Bibliotheek en klas tekenen voor dit spel een
contract waarin een tegenprestatie van de verliezer wordt vastgelegd. De opdrachten
staan op een poster die wordt achtergelaten in de klas. Voorbeelden van opdrachten zijn:
maak een lijst van zes boeken die geschreven zijn door Jacques Vriens of maak een rap
over het onderwerp lezen en voer de rap uit voor de klas.
Doel
Gericht kunnen zoeken op Internet,
goed gebruik kunnen maken van de
catalogus van de bibliotheek en creatief
bezig zijn rondom boeken en lezen.
Duur programma
Zes weken

Kosten
€ 25,Kerndoelen
Schriftelijke taal (7, 9),
Nederlandse Taalbeschouwing (10).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Meegeleverde materialen
Poster, stickers, handleiding en contract

Groep 7 & 8

Boekenpraat!

Kinderjury op school
Praten over boeken is belangrijk. Kun je jezelf verplaatsen in de hoofdpersoon en hoe wend
je je verbeeldingskracht aan? Leerlingen leren beargumenteren waarom ze een boek leuk,
spannend of bijvoorbeeld humoristisch vinden en wat het met hen doet als ze een boek
lezen. De leesconsulent introduceert in de klas vier boeken. Deze worden door de leerlingen
gelezen of door de leerkracht voorgelezen. De kinderen beoordelen de boeken waaruit een
top 4 wordt samengesteld. De leesconsulent verzorgt de afsluiting waarin over de boeken
wordt gesproken. De school koopt een pakket van 2 x 4 voorgeselecteerde titels. Eventueel
aangevuld met één of meerdere huurpakketten van 2 x 4 titels.
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Doel
Plezier in lezen en eigen
mening vormen.

Meegeleverde materialen
• kooppakket voorgeselecteerde boeken
• mogelijkheid tot huurpakket boeken

Duur programma
Maart: introductie in de klas
Maart t/m mei: boeken lezen
Mei/juni: afsluiting

Kosten
Boekenpakket € 95,- (8 boeken)
Extra huurpakket € 25,- (8 boeken).
Kerndoelen
Schriftelijke taal (8, 9), Taalbeschouwing (12).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Groep 8

Duik in de historie met
De canon van Nederland
De canon van Nederland telt vijftig vensters: belangrijke personen, creaties en
gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land
waarin we nu leven. Aan de canonvensters zijn vijftig jeugdboeken gekoppeld.
Doel
Alle leerlingen van 8 tot 14 jaar kunnen
historische kennis verwerven aan de hand
van de canon van Nederland. De cultuur
historische canon is om die reden opgenomen
in de kerndoelen. De canon leidt tot meer
verdieping van kennis over ons verleden.
Duur programma
Zes weken

Kosten
€ 25,Kerndoelen
Schriftelijke taal (9),
Taalbeschouwing (12),
Oriëntatie op jezelf en de wereld (51, 52)
en Kunstzinnige oriëntatie (55, 56).
> Toelichting op pag. 42 en 43

Meegeleverde materialen
Collectie boeken, lesbrief, tips
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Groep 7 & 8

Kinderboekenweek 2017
Leesbibbers

Kinderboeken waar je bibbers van in je buik krijgt, staan centraal in de Kinderboekenweek
2017. Dat belooft een spannende week te worden. Je bent nooit te oud om iets eng te vinden.
De grens tussen wat lekker griezelig is en wat (te) eng is ligt voor ieder anders. De 63ste
editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. De bibliotheken
in Fryslân hebben dit jaar de leesbevorderingsactiviteit Leesbibbers bedacht. Leesbibbers is
bedoeld voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens
naar? Vind je spinnen eng? Iedereen is wel eens bang. Je schrikt, je hart bonst in je keel en
je voelt bibbers in je buik. We hebben het landelijke thema zodanig aangepast dat het door
alle scholen in te zetten is.
Hoe werkt het?
Elke leerling krijgt een opdrachtenboekje
met daarin tien gevarieerde
opdrachten, zoals een Bibberquiz, een
fragmentenspel, een speuropdracht,
husseltitels, een waanzinnige
woordzoeker, etc. Ze kunnen
individueel, in tweetallen of klassikaal
de opdrachten maken.
De laatste opdracht is een grote
A1-poster, waarop de leerlingen
gezamenlijk hun bibberkabinet mogen
samenstellen: een kabinet vol met
dingen waarvan zij de bibbers van
krijgen!
Vorm
• 1 poster met bibberkabinet A1-formaat
• 25 opdrachtenboekjes A5-formaat
• digitale instructie
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Kosten
€ 10,Wil je ook meedingen naar een prijs?
Bibliotheken Noord Fryslân verloot dit jaar
maar liefst drie schrijversbezoeken onder
de scholen die de klassenposter inleveren.
Een echte jeugdboekenschrijver op school,
hoe leuk is dat? Om kans te maken op deze
prijs, vragen we de klassenposter uiterlijk
vrijdag 20 oktober in te leveren bij de
dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging.
Einddatum Leesbibbers is vrijdag
20 oktober. In de week na de
herfstvakantie worden de winnaars
bekend gemaakt op de website en
in de nieuwsbrief van Bibliotheken
Noord Fryslân.

Groep 8

ZOEK jij wat je VINDT?
Leerlingen van groep 8 worden tijdens dit groepsbezoek aan de bibliotheek bekend met
het zoeken naar informatie in boeken, in databanken (aanwezig in de bibliotheek) en op
het internet. In tweetallen wordt gezocht naar informatie over een onderwerp voor een
presentatie. De leerlingen leren informatie zoeken, vinden en beoordelen. Na afloop van
het bezoek heeft ieder tweetal een (korte!) presentatie klaar.
Doel
Leerlingen leren zelfstandig
te zoeken naar betrouwbare
informatie en kunnen met deze
informatie een korte presentatie
geven in de klas.
Locatie
Bibliotheek

Kosten
Gratis
Leerdoelen mediawijsheid /
informatievaardigheden
Zoeken, selecteren en beoordelen van informatie
Kerndoelen
Schriftelijke taal (4, 7, 9).
> Toelichting op pag. 42 en 43
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Inspiratie

bijeenkom
sten
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Inspiratiebijeenkomsten
Voor lees- en taalcoördinatoren en
leerkrachten

Ter voorbereiding op de Kinderboekenweek organiseert Bibliotheken Noord Fryslân
in september meerdere bijeenkomsten voor lees- en taalcoördinatoren van alle
scholen. Natuurlijk zijn ook andere leerkrachten welkom. Tijdens de bijeenkomst
wordt het thema van de Kinderboekweek verder toegelicht en worden les- en
boeksuggesties gegeven.
Data
• maandag 11 september van 19.00 – 20.30 uur
in Bibliotheken Buitenpost en St.- Annaparochie
• woensdag 13 september van 16.00 – 17.30 uur
in Bibliotheek Dokkum
• donderdag 14 september van 16.00 – 17.30 uur
in Bibliotheek Franeker

Kosten
Gratis

Aanmelden kan via educatie@bnfrl.nl
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Workshop
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Workshops voor ouders

Boekenproeverij
Hoe betrek je ouders bij het lezen op school en thuis? Lezen is ontzettend belangrijk.
Ouders hebben een grote invloed op het leren van kinderen. Verschillen in leesscores
zijn bijna voor de helft toe te wijzen aan de invloed van de ouders. Het leesplezier van
een kind staat hierbij voorop. De bibliotheek kan helpen ouders te enthousiasmeren om
samen met het kind te lezen en over boeken te praten. De leesconsulenten laten aan de
hand van een boekencollectie zien welke boeken geschikt zijn voor kinderen en geven
tips waarmee samen lezen een feestje wordt.
Doel
Ouders enthousiasmeren om (voor)
te lezen en met hun kind over
boeken en lezen te praten.

Duur programma
45-60 minuten
Kosten
€ 95,-

Workshops voor ouders

Voorlezen, hoe doe je dat?
De kans dat een kind een vaardige en enthousiaste lezer wordt is vele malen groter
wanneer een kind thuis wordt voorgelezen en wanneer ouder en kind samen naar de
bibliotheek gaan om boeken uit te zoeken. Welke boeken kies je samen met je kind uit?
Hoe bereid je jezelf voor op het voorlezen? Op welke manier haak je aan bij thema’s uit
het boek? Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens deze interactieve workshop.
Doel
Ouders enthousiasmeren om
interactief voor te lezen. Ouders komen
met deze manier van voorlezen in
gesprek met het kind over voorwerpen
en thema’s uit het boek.

Duur
45-60 minuten
Kosten
€ 95,-
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Collecties
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C0llecties

Collecties Groep 3 t/m 8

Toneellezen
Ter ondersteuning van het technisch leesonderwijs biedt de bibliotheek een collectie
toneellezen aan. Toneellezen biedt een nieuwe vorm van samenlezen. Twee lezers (of
meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers
voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, grootse gebaren
of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar
steeds afwisselen. Zo bevordert Toneellezen het leesplezier en het lezen met intonatie.
Doel
Ondersteuning van het technisch lezen.
Huurperiode
Minimaal vier weken
Meegeleverde materialen
Een op maat samengestelde
collectie boeken.
Kosten
€ 0,30 per boek per week
Titellijst
• Wedstrijd op wielen - Berdie Bartels - M6
• Stilte in de studio - Bies van Ede - M7
• Storm en zijn schat - Sanne de Bakker - M5
•	De verboden tuin van toen - M. van der
Zanden - E7
• Rare geluiden - Mariken Jongman - M6
• Geheugen kwijt - Carla Kollenburg - M7
• B-Boy - Mariken Jongman - M7
• Een slang in de klas - Chris Winsemius
• Kikker, kikkers en nog eens kikkers Ellen van Lieshout - groep 4/5

• Verkeerd verbonden - Annemarie Bon
- groep 6/7
• De eigenwijze prinses - Astrid van Dam
- groep 5
• Dubbel jarig - Arend van Dam - groep 4
• De heks van de Toffeestraat Monique van der Zanden - E4
• Hier waak ik - Chris Winsemius - E4
• Inkie steelt de show - Jolanda Horsten
- M5
• Op kamp - Jolanda Horsten - M5
• Sam in actie! - Tamara Bos - E5
• Slim, stoer en sterk - Dirk Nielandt - M4
• Verdwaald in Amsterdam Anke Kranendonk - E6
• Zoektocht in het ziekenhuis Anneke Scholtens - M6
De collectie kunt u aanvragen via
uw leesconsulent.
Kerndoelen
Schriftelijke taal (9),
Taalbeschouwing (12).
> Toelichting op pag. 42 en 43
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C0llecties

Collecties Groep 1 t/m 8

Lês & Read

Wisselende collectie Friese en Engelse boeken
“In Nije Heit”, “We are going on a bearhunt”, “The Secrets of Sam & Sam”, “Tante Tij = Muoike
Tij”. Zomaar een paar titels uit onze Friese en Engelse jeugdcollectie. Wordt u al nieuwsgierig?
U kunt nu vrijwel het hele schooljaar beschikken over steeds wisselende Friese en Engelse titels.
De boeken in de kisten geven u telkens opnieuw een impuls om zelf (vaker) voor te lezen en de
kinderen te laten vrij lezen in de twee belangrijkste talen naast de Nederlandse. De boeken zijn
geschikt voor onder-, midden- en bovenbouw. Ook bevatten de kisten lessuggesties.
Doel
Leerlingen meer met de Friese en
Engelse taal in aanraking laten komen,
hun taalontwikkeling stimuleren en
de woordenschat uitbreiden.

Kerndoelen
Frysk en Engels (13, 14, 15).
> Toelichting op pag. 42 en 43
De collecties kunt u ophalen en weer
terugbrengen volgens onderstaand schema.

Huurperiode
Per schooljaar drie keer een
vastgestelde periode van acht weken.
Meegeleverde materialen
Wisselende collectie Friese en Engelse
jeugdboeken én lessuggesties.
Kosten
€ 175,- per schooljaar

C0llecties

Ophalen

Terugbrengen

2017

Wk 38 | 18 sept

Wk 46 | 13 nov

2018

Wk 5 | 29 jan

Wk 13 | 26 mrt

2018

Wk 20 | 14 mei

Wk 27 | 2 juli

Collecties Groep 1 t/m 8

Klassikaal lenen
Met de hele groep naar de Bibliotheek. Hoe leuk is dat! Begeleid door de leerkracht kan
een groep leerlingen tijdens openingstijden de Bibliotheek bezoeken. Deze vorm van
lenen is bedoeld om leerlingen de mogelijkheid te geven op school boeken te lezen of
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zich te verdiepen in een bepaald onderwerp. De boeken zijn een aanvulling op uw eigen
mediatheek. Groot voordeel is dat de bibliotheek de nieuwste titels op de plank heeft
staan. In overleg met de leerkracht worden de bezoeken ingeroosterd. Per leerling wordt
er één boek uitgeleend op de groepspas. Ook de leerkracht kan een jeugdboek lenen.
De uitleentermijn is acht weken.
Doel
Ondersteunen van vrij lezen in de klas.
Kosten
Gratis tijdens openingsuren.
De bezoeken worden in overleg ingeroosterd.

C0llecties

Kerndoelen
Schriftelijke taal (4, 9)
> Toelichting op pag. 42 en 43

Collecties Groep 1 t/m 8

Collectie in de school
Heeft u behoefte aan een actuele en gevarieerde collectie jeugdboeken die permanent
in de school aanwezig is? Dan heeft de bibliotheek voor u een leasecollectie beschikbaar.
Met deze collectie bent u altijd verzekerd van de nieuwste jeugdboeken. Uw leerlingen
kunnen via zelfbediening de boeken uitlenen. De uitgeleende boeken worden
automatisch geregistreerd in het persoonlijke leeslogboek. Kinderen kunnen elkaar
enthousiasmeren door titels aan te bevelen die ze hebben gelezen. De boeken kunnen
ook meegenomen worden naar huis om daar verder te lezen, bijvoorbeeld samen met
de ouders.
De collectie wordt geleverd
met boekenkasten en een
zelfbedieningsapparaat, waarop
het uitleensysteem SchoolWise is
geïnstalleerd. SchoolWise is een
compleet en eigentijds systeem voor
het beheren en zichtbaar maken van de
eigen schoolbibliotheek. Het systeem
biedt de mogelijkheid om kinderen in
contact te brengen met leesboeken en
betrouwbare informatie.

U kunt kiezen uit de volgende
aantallen boeken:
• 750 exemplaren
• 1250 exemplaren
• 1500 exemplaren
• 2000 exemplaren
Wilt u meer weten over de collectie in de
school? U kunt dan contact opnemen met
Doetie de Jager, leidinggevende Educatieve
Bibliotheek of met uw leesconsulent.
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kerndoele
n en
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Tarieven
De Bibliotheek op school
Voor de financiering van de Bibliotheek op school is een landelijk rekenmodel ontwikkeld.
De kosten zijn berekend op € 40,- tot € 50,- per leerling. Noord Fryslân telt kleinere
aantallen leerlingen per school dan het landelijke gemiddelde. Gelukkig dragen de
gemeenten en bibliotheek ook stevig bij aan de financiering. Daardoor zijn we er toch
in geslaagd de landelijke richtlijn van € 10,- als bijdrage per leerling van de school te
hanteren. Bovendien vervallen, bij afname van de Bibliotheek op school, de kosten van
het Dienstverleningsabonnement.
Bedrag per leerling

€ 10,-

Bedragen zijn exclusief 6% BTW en jaarlijkse indexering
De samenwerking tussen bibliotheek en school wordt vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar.
Dienstverleningsabonnement
Bibliotheken Noord Fryslân hanteert een instaptarief voor het Dienstverleningsabonnement.
Daarnaast betalen de scholen een bedrag per leerling. Het aantal leerlingen per school
wordt bepaald aan de hand van de peildatum 01-10-2017.
Instaptarief per school

€ 75,-

Bedrag per leerling

€ 1,-

Bedragen zijn exclusief 21% btw
Wat kunt u met het abonnement?
Met een Dienstverleningsabonnement van de bibliotheek:
• is een adviesgesprek gratis;
• kost saneren van uw eigen schoolcollectie € 45,- per uur;
• kunnen de leerlingen van groep 3, 6 en 8 een groepsbezoek aan de bieb bijwonen. Gratis!;
• krijgt u één gratis schoolpas per 1 t/m 100 leerlingen bij een bibliotheekvestiging naar
keuze. Telt uw school meer leerlingen dan ontvangt u meer passen naar rato*;
• leent u veertig boeken per schoolpas voor een periode van acht weken;
• kunt u gratis klassikaal lenen tijdens openingsuren. U ontvangt een gratis pas per groep
waarmee alle leerlingen en de leerkracht één boek per keer kunnen lenen. In overleg met
de leerkracht worden de bezoeken ingeroosterd;
• ontvangt u een aantal keer per schooljaar digitale nieuwsbrieven.
*Heeft u, naast uw gratis schoolpas(sen), behoefte aan meer passen waarmee u veertig
boeken per leenperiode kunt lenen? U kunt ze tegen tarief afnemen. Vraag uw leesconsulent
voor het actuele tarief.
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Tarievenlijst producten en diensten
De onderstaande prijzen gelden bij een Dienstverleningsabonnement. Heeft u geen
Dienstverleningsabonnement vraag dan naar de mogelijkheden en tarieven bij uw
leesconsulent. De contactgegevens vindt u op pag. 44.
Prijzen zijn exclusief 21% btw

Doelgroep

Naam project

Prijs

Leerkrachten

Cursus leescoördinator
De Bibliotheek op school

€ 300,-

Leerkrachten

Bijscholing leescoöordinator

€ 35,-

Leerkrachten

Inspiratiebijeenkomst Kinderboekenweek

Gratis

Groep 1 en 2

Vertelkastje met vertelplaten

€ 20,-

Groep 1 en 2

Vertelplaten

€ 10,-

Groep 1 en 2

Ik voel een voet

€ 45,-

Groep 1 en 2

Kikker en een heel bijzonder dag

€ 25,-

Groep 1 en 2

Toveren

€ 25,-

Groep 3 en 4

Vakantielezen

€ 2,50 per leerling

Groep 3

Keepvogel

Gratis

Groep 3

Wat staat daar?

Gratis

Groep 3

Er was eens…

€ 25,-

Groep 4

Juttersbuit

€25,-

Leerkrachten

Groep 1 & 2

Groep 3 & 4

Groep 5 & 6
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Groep 6

KBW, Leesbibbers

€ 10,-

Groep 5

Gids in Boekenland

€ 25,-

Groep 5

Poëzie: Stapel op gedichten

€ 4,- per leerling

Groep 6

Vliegen door de bieb!

Gratis

Groep 7 & 8
Groep 7 en 8

Regionale ronde Nationale
Voorleeswedstrijd

€ 25,- *

Groep 7

Eén tegen allen

€ 25,-

Groep 7 en 8

Boekenpraat!

Boekenpakket € 95,€ 25,- extra boekenpakket

Groep 8

De Canon van Nederland

€ 25,-

Groep 7 en 8

KBW, Leesbibbers

€ 10,-

Groep 8

ZOEK jij wat je VINDT?

Gratis

Workshops voor ouders
Ouders

Workshop Boekenproeverij

€ 95,-

Ouders

Workshop Voorlezen, hoe doe je dat?

€ 95,-

Groep 3 t/m 8

Toneellezen

€ 0,30 p.b.p.w

Groep 3 t/m 8

Lês & Read

€ 175,-

Groep 1 t/m 8

Klassikaal lenen

Gratis tijdens
openingsuren

Groep 1 t/m 8

Collectie in de school

Prijs op aanvraag

Collecties

* Kosten worden door externe partij in rekening gebracht
Let op: Bij annulering van groepsbezoeken binnen 48 uur voor aanvang, brengen wij altijd
de voorbereidingskosten in rekening (€ 45,-).

39

Bestellen en ophalen van
bibliotheekproducten
Indeling brochure
Deze brochure is ingedeeld met producten en diensten per groep, waarbij steeds twee
groepen zijn geclusterd. U ziet in één oogopslag welke producten geschikt zijn voor uw
groep(en). Aan het icoontje herkent u de categorie waaronder het product valt.

Leesbevordering
Deze activiteiten hebben tot doel het leesplezier en de leesmotivatie
te vergroten. Vaak wordt een collectie bijgeleverd en soms is er een
digitale component.

Collecties voor in de klas
De bibliotheek biedt ook dit schooljaar Lês & Read, een collectie met
25 Friese en 25 Engelse boeken. Met deze collecties willen we scholen, en
vooral de drietalige scholen, ondersteunen en hen een aantrekkelijke
collectie aanbieden voor gebruik in de hele school. Om samen te lezen
bieden we toneellezen aan. Klassikaal lenen kan ook: boeken lenen die
kinderen zelf uitzoeken in de bibliotheek.

Groepsbezoek aan de bibliotheek
Het is belangrijk dat leerlingen hun weg kunnen vinden in de Bibliotheek.
Hoe zoek je een boek en op welke manier zoek je naar informatie.
Leerlingen in groep 3, 6 en 8 ontvangen wij graag in één van onze
vestigingen. Helemaal gratis!

Bijeenkomsten voor leerkrachten en ouders
Onze expertise op het gebied van leesplezier en leesmotivatie willen
we graag delen met leerkrachten en ouders. Daarvoor organiseren we
de cursus Open Boek, bijscholingen en workshops voor ouders.
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Bestellen
U kunt producten bestellen* via de meegeleverde bestelformulieren.
De formulieren kunt u scannen en mailen naar educatie@bnfrl.nl of opsturen naar
Team Educatie, Bibliotheken Noord Fryslân, Postbus 59, 9100 AB Dokkum.
*Bij inschrijving verplicht u zich tot afname van dienst of product. Gemaakte kosten
worden in rekening gebracht.

Schema ophalen en terugbrengen
De projecten leesbevordering uit deze brochure huurt u voor een
periode van ongeveer zes weken. De projecten kunt u ophalen en weer terugbrengen
volgens onderstaand schema. Groepsbezoeken in de bibliotheek spreekt u af met
de leesconsulent.
Let op: Lês & Read collecties worden volgens een andere planning uitgeleverd.
Zie pag. 34.

Ophalen
Terugbrengen

2017

2017

2018

2018

2018

Week 37

Week 45

Week 3

Week 10

Week 20

11 september

6 november

15 januari

5 maart

14 mei

Week 42

Week 50

Wk 7

Week 17

Week 27

21 oktober

16 december

17 januari

26 april

7 juli

Vakantieplanning Noord*:
Herfstvakantie - 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie - 23 december t/m 7 januari
voorjaarsvakantie - 24 februari t/m 4 maart
meivakantie - 28 april t/m 6 mei
zomervakantie - 21 juli t/m 2 september
*Uitgezonderd de Waddeneilanden
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Toelichting kerndoelen
Mondelinge taal
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren
tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer
te geven.
4. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een
gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is.
Schriftelijke taal
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en
instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen
van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij
systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
7.

De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te
beoordelen in verschillende teksten.

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven
van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden
daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar
handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
Nederlandse taalbeschouwing
10. De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en
‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te
gebruiken en te beoordelen.
Taalbeschouwing
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën
voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder
woordenschat vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken
over taal te denken en te spreken.
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Oriëntatie op jezelf en de wereld
34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en anderen.
35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en als consument.
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en
ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en
staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties;
burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.
Kunstzinnige oriëntatie
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen kennis van aspecten van
cultureel erfgoed.
Frysk en Engels
13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en
geschreven Engelse en Friese teksten.
14. De leerlingen leren in het Engels en Fries informatie te vragen of geven over
eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich
durven uit te drukken in die taal.
15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over
alledaagse onderwerpen.
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Contactinformatie
Algemeen e-mailadres • educatie@bnfrl.nl
Leidinggevende Educatieve Bibliotheek
Doetie de Jager • d.dejager@bnfrl.nl

Leesconsulent
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Telefoon

/ontdekdebieb

/doetiedejager

E-mail

LinkedIn

Christien
06 45843899
van der Meulen

c.vandermeulen@bnfrl.nl

/christienvandermeulen

Tjitske
van der Velde

06 46264381

t.vandervelde@bnfrl.nl

/tjitskevandervelde

Irene
Kraakman

06 10006600 i.kraakman@bnfrl.nl

/irenekraakman

Janke Abma van der Valk

06 10008007

j.abma@bnfrl.nl

/jankeabmavandervalk

Thea
van der Meer

06 10008207

t.vandermeer@bnfrl.nl

/theavandermeer

Hanneke
Sinnema

06 13997500

h.sinnema@bnfrl.nl

/ hannekesinnema

Lydie Sonsma

06 19641241

l.sonsma@bnfrl.nl

/ lydiesonsma
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