
Bibliotheek de Boekenberg heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod met projecten die gericht zijn 
op leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Bij ieder schoolabonnement ontvang je per 
groep één lesprogramma naar keuze (zolang de voorraad strekt) voor een periode van 6 weken.

Heb je het Basisabonnement, dan kost ieder extra product per groep € 25,--. Uitvoer op de school 
door de jeugdspecialist kost tevens € 25,-- (m.u.v. het groepsbezoek voor groep 3 en 7).

Bij een Plus of Bibliotheek op school-abonnement kan in overleg gekeken worden naar het aantal 
beschikbare uren van de jeugdspecialist voor uitvoer van de lesprogramma’s in de klas.

Educatieve lesprogramma’s

              
Boeken lenen ter ondersteuning, zonder het risico van boetes. Iedere leerkracht ontvangt aan het begin van het 
schooljaar een persoonlijke leerkrachtenpas, waarmee gedurende het hele schooljaar aanvullende materialen kunnen 
worden gehaald (max. 10 per keer). Uiteraard behoort online reserveren en verlengen ook tot de mogelijkheden. 

Persoonlijke leerkrachtenpas
Leesbevordering
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Krokodil wil spelen, alleen alle dieren vinden krokodil maar een eng, vervelend dier en willen dat hij hen met rust laat. 
Krrrr…okodil! is een leuk prentenboek dat het thema pesten bespreekbaar maakt. De bijgevoegde handleiding geeft 
tips voor het interactief voorlezen en leuke verwerkingssuggesties.

Krrr… okodil
Leesbeleving | thema: spelen/pesten
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Tijdens dit spel staan vier leuke prentenboeken centraal. Aan de hand van de boeken kunnen kinderen een levens-
groot memoriespel spelen. Ieder prentenboek is aangevuld met digitale prentenboeken, filmpjes, liedjes en andere 
verdiepingen om het extra leuk én mediawijs te maken!

Boekenmemorie
Leesbeleving
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Bij Botje Bij staat het verband tussen programmeren en het stimuleren van de verbeelding bij kinderen centraal. 
Met behulp van de programmeerbare ‘Bee-Bot’ kunnen kinderen zelf een bepaalde route uitstippelen, instellen en 
doorlopen. Tijdens deze route komen leerlingen in aanraking met verhalen en leren ze de bibliotheek kennen. 

Groepsbezoek: Botje Bij 
21e eeuwse vaardigheden, bibliotheek, mediawijsheid
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Een leuke manier om de lees- en mediabeleving te stimuleren is ‘boek een film’. Het boek wordt voorgelezen en aan-
sluitend wordt de film bekeken. In principe is iedere boekverfilming geschikt en met de aanvullende lessuggesties kan 
er eventueel verdieping worden gezocht om de beleving nog groter te maken. 

Boek een film 
Lees- en mediabeleving

1/23

Suggesties Boek een Film:
   »   Groep 3/4 Pluk v/d Petteflet, Brammetje Baas, Sjakie en de Chocoladefabriek,
   »   Groep 5/6 Mees Kees op kamp, Meester Kikker, Wiplala
   »   Groep 7/8 De Boskampi’s, Hotel de Grote L, Oorlogsgeheimen
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Kom met de groep gerust de film 
kijken in het auditorium van de 
bibliotheek! 

TIP: 

              
Met dit houten vertelkastje breng je een verhaal op bijzondere wijze tot leven. Het kastje wordt geleverd met een set 
grote, tekstloze vertelplaten behorend bij een bestaand prentenboek. Hierdoor kunnen kinderen het verhaal optimaal 
beleven. Een ideaal hulpmiddel om van interactief voorlezen een beleving te maken.

Vertelkastje (kamishibai)
Leesbeleving

1/21/2 3

Beschikbare vertelplaten



              

Vertel eens… is een programma voor groep 5 waarbij praten over verhalen en een leuke verwerking centraal staan. 
De “vertel eens” methode van Chambers gaat verder dan het simpelweg doorgeven van een boodschap. Vertel 
eens…?” zorgt voor gesprekken, discussies, aanbevelingen, ervaringen delen en nog veel meer!

Vertel Eens   
Leesbeleving
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Een kinderboekenschrijver bezoekt de Boekenberg en verzorgt 
een leuke les voor de groep. Uiteraard hoort daar een leuke col-
lectie boeken bij. De kinderen kunnen de schrijver de hemd van 
het lijf vragen. Met de aanvullende lesbrief zorgt u dat het een 
onvergetelijk bezoek wordt.

Schrijver op Bezoek 
leesbevordering
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Op expeditie door de bibliotheek. Met een rugzak en een stappenteller maken kinderen een heuse overlevingstocht 
door de bibliotheek. Dat betekent zuinig omgaan met energie, goed nadenken en ingewikkelde opdrachten uitvoeren 
om de bibliotheek te beleven en ontdekken. 

Groepsbezoek Expeditie Boekenberg 
21e eeuwse vaardigheden, bibliotheek, mediawijsheid
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De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Nee, dit is niet zo maar een spelletje, dit is 
bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De inzet bepalen de klas en de bibliotheek samen. De verlie-
zer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Welke klas durft de uitdaging met de bibliotheek aan te gaan?

1 tegen allen  
Leesbevordering, mediawijsheid
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De juf of meester van groep 4 heeft tijdens een strandwandeling een geheimzinnige ton gevonden. De inhoud laat 
kinderen kennismaken met vijf verschillende soorten boeken en teksten. Aan de hand van de verwerkingsopdrachten 
komen kinderen erachter wat voor soorten boeken er zijn en waar hun voorkeur ligt.

Juttersbuit 2.0 
Leesbevordering, boekoriëntatie
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Bij Mikkie Maker staat het oplossen, ontwerpen, samenwerken en dichten centraal. Leerlingen maken een bedie-
ningspaneel, dat een online machine kan besturen. Krijg jij de machine samen met de leerlingen aan de praat? Elke 
zelfontworpen machine produceert een zelfgemaakt gedicht, dat met behulp van woordkaartjes wordt geschreven. 

Mikkie Maker
21e eeuwse vaardigheden, poëzie, mediawijsheid
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Let op! Dit programma is alleen voor scho-
len die zich hebben aangemeld voor dit 
programma via het BCE platform van de 
gemeente Nissewaard.
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Schooletalage

Sinds kort is er op de jeugdafdeling (2e etage) in de nis 
aan de C-zijde een schooletalage. Hier staat een groot deel 
van de producten klaar om te bekijken. Wil je graag een 
demonstratie? Of wil je meer informatie over ons aanbod 
of over onze extra diensten? Maak een afspraak met Team 
educatie om te kijken welk product aansluit bij jouw groep! 
Uiteraard helpen we ook graag bij het uitzoeken van de 
leukste boeken voor je klas met je leerkrachten- of klassi-
kaal ruilenpas.

Contactgegevens

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


