
Abonnementen & Tarieven

Overzicht schoolabonnementen
Bibliotheek de Boekenberg vindt het belangrijk om het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. 
Daarom bieden we drie schoolabonnementen aan, het Basis-, Plus- en het Bibliotheek op School-abonnement. In dit 
overzicht zijn de mogelijkheden van elk abonnement voor je op een rij gezet.

Type abonnement Basis Plus De Biliotheek op School (dBos)

Bijdrage per leerling € 1,50 € 5,00 € 10,00

Programma per groep √ √ √

Persoonlijke pas per leerkracht √ √ √

Voorlezer vanuit voorleesteam √ √ √

Nieuwsbrief (max. 6 x per jaar) √ √ √

Collectie op school: 1 boek per leerling √

Collectie op school: 3 boeken per leerling √

Inzet jeugdspecialist (10 uur per jaar) √ √

Inzet leesconsulent √

Digitaal uitleensysteem √

Promotiematerialen landelijke campagnes √

Gratis opleiding leescoördinator in de school
(zie cursus Open Boek)

√ √

Lees- en activiteitenplan √ √

Meting via Monitor √

Gratis groepsbezoek tijdens de Kinderboeken-
week en Nationale Voorleesdagen

√

Gratis toegang Boekenberg Academy bijeen-
komsten met maximaal 2 personen

√

Gratis toegang Boekenberg Academy bijeen-
komsten met maximaal 4 personen

√



Toelichting Basisabonnement

Met het basisabonnement ontvangt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een persoonlijke leerkrachten-
pas waarmee hij/zij maximaal 10 boeken per keer boetevrij kan lenen. Daarnaast kan iedere groep binnen de school 
één van onze educatieve lesprogramma’s lenen voor een periode van 6 weken. 

Aanvullende diensten kunnen worden geselecteerd uit het extra aanbod. 
Abonnementskosten zijn € 1,50 per leerling. 

Toelichting Plusabonnement

Met het Plusabonnement ontvangt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een persoonlijke leerkrachten-
pas waarmee hij/zij maximaal 10 boeken per keer boetevrij kan lenen. Daarnaast kan iedere groep binnen de school 
één van onze educatieve lesprogramma’s lenen voor een periode van 6 weken. In overleg kunnen deze door een 
jeugdspecialist (max. 10 uur per jaar) worden uitgevoerd.

Bovendien ontvangt de school een bibliotheekcollectie van 1 boek per leerling. Deze collectie wordt aan het begin 
van het schooljaar geplaatst en eind juni weer opgehaald. De school kan kosteloos een leerkracht aanmelden voor 
de cursus Open Boek, de opleiding tot leescoördinator. Een interessante cursus van 40 uur (waarvan 12 cursusuren). 
Na het afronden van de opleiding beschikt de school over een opgeleide leesspecialist en is er een leesplan op maat 
gemaakt.

De school kan bij Boekenberg Academy bijeenkomsten maximaal 2 leerkrachten gratis aanmelden. 
Abonnementskosten € 5,00 per leerling. 

Toelichting Bibliotheek op school-abonnement

Met het Bibliotheek op school-abonnement ontvangt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een persoon-
lijke leerkrachtenpas waarmee hij/zij maximaal 10 boeken per keer boetevrij kan lenen. Daarnaast kan iedere groep 
binnen de school één van onze educatieve lesprogramma’s lenen voor een periode van 6 weken. In overleg kunnen 
deze door een jeugdspecialist (max. 10 uur per jaar) worden uitgevoerd.

Daarnaast ontvangt de school een bibliotheekcollectie van 3 boeken per leerling. Deze collectie wordt aan het begin 
van het schooljaar geplaatst en eind juni weer opgehaald. Tevens krijgt de school beschikking over een leesconsu-
lent, wiens uren in overleg worden ingevuld t.b.v. leesbevordering en mediawijsheid, bijvoorbeeld d.m.v. activiteiten 
zoals beschreven in ons extra aanbod. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Aanvullend ontvangt de school een digitaal uitleensysteem en meten we jaarlijks de voortgang onder de leerkrachten 
en leerlingen via de monitor. Voor de schoolbibliotheek stellen we gratis promotiematerialen beschikbaar voor de 
drie landelijke leesbevorderingscampagnes, namelijk de Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen en Kinderjury. 

De school kan kosteloos een leerkracht aanmelden voor de cursus Open Boek, de opleiding tot leescoördinator. Een 
interessante cursus van 40 uur (waarvan 12 cursusuren). Na het afronden van de opleiding beschikt de school over 
een opgeleide leesspecialist en is er een leesplan op maat gemaakt.

De school kan bij Boekenberg Academy bijeenkomsten maximaal 4 leerkrachten gratis aanmelden. 
Abonnementskosten zijn € 10,00 per leerling. 



Naast de genoemde abonnementsvormen zijn er nog tal van andere extra diensten die we voor de school kunnen 
verzorgen. We vertellen je graag meer hierover.

Extra aanbod

Activiteiten: Kosten
Extra product/programma in de groep €  25,--
Uitvoer programma in de klas door leesconsulent/jeugdspecialist €  25,--
Groepsbezoek tijdens landelijke campagne zoals Kinderboekenweek of Nationale voorleesdagen Varieert per campagne
Schrijversbezoek (inclusief bemiddeling en collectie) In overleg

Collectie: Kosten
Klassikaal ruilen pas (max. 50 materialen voor 6 weken) €  25,-- per pas
Themacollectie (max. 20 titels) €  15,--
Boekencollectie kortlopend (2 maanden) (40 titels) €  45,--
Boekencollectie langlopend (heel schooljaar) (40 titels) € 135,--
Nakijken/uitzoeken/saneren schoolcollectie In overleg

Expertise: Kosten
Lezing / Workshop voor leerkrachten 
Bijvoorbeeld: plezier in lezen, mediawijsheid, leesbevordering, boekenkring, interactief voorlezen In overleg

Cursus Open Boek (registerleraar) € 300,--
Boekenberg Academy bijeenkomsten Varieert per bijeenkomst

Maatwerk: Kosten
Gastles voor groepen
Bijvoorbeeld thema: leesbevordering / mediawijsheid / poëzie / boekpromotie / bibliotheekgebruik / 
voorlezen

In overleg

Groepsbezoek aan de Boekenberg in overleg
Lezing / Workshop voor ouders
Bijvoorbeeld: bijdrage ouderbijeenkomst, mediawijsheid, leesplezier, (interactief) voorlezen In overleg

Informatie: Kosten
Digitale nieuwsbrief vol nieuws, tips en lessuggesties Gratis
Presentatie en toelichting van aanbod Gratis
Bekijken van producten op afspraak in de Boekenberg Gratis

Contactgegevens

Heb je interesse, vragen of wil je meer informatie over ons aanbod voor scholen? Aarzel niet om contact met ons op 
te nemen!

Bibliotheek de Boekenberg

Team Educatie
educatie@deboekenberg.nl
Tel. 0181 – 616622  

www.deboekenberg.nl  

Bas Snijders

Specialist Educatie & Advies
bsnijders@deboekenberg.nl
Tel. 0181 – 744015

Mobiel/WhatsApp 06-83668154

Anique Zonneveld

Medewerker Educatie
azonneveld@deboekenberg.nl
Tel. 0181 – 744016  

Mobiel/WhatsApp 06-83229426

  twitter.com/boekenberg  facebook.com/deboekenberg


