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                 op school                          in de bibliotheek                 tijdsduur                  extra begeleiders nodig

PRIMAIR ONDERWIJS
JAARPROGRAMMA 
BIBLIOTHEEK
SCHOOLJAAR 2022-2023
Bibliotheek Gooi en meer

De bibliotheek: jouw partner in leesbevordering en mediawijsheid

Met plezier presenteren wij Met plezier presenteren wij 
het nieuwe jaarprogramma voor het nieuwe jaarprogramma voor 
het schooljaar 2022-2023!het schooljaar 2022-2023!
In dit aanbod vind je verschillende producten en activiteiten op het gebied van leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid.
De bibliotheek sluit met deze programmas aan bij de belevingswereld van kinderen en bij de kerndoelen op school.
Naast deze programmas biedt de bibliotheek ook de mogelijkheid om alle kinderen gratis lid te maken van de bibliotheek!
Zo bevorderen we gezamenlijk het lezen, zowel op school als thuis. 

 Leesbevordering Digitale Geletterdheid  Mediawijsheid  
Groep 1 & 2 Voorleesparcours Botje Bij    

Groep 3 & 4 Pozie  Van rotstekening tot QR-code   

Groep 5 & 6 Dat zoeken we op! Dash   

Groep 7 & 8 Schrijver in de bibliotheek Bloxels  Bieb vs Google  

	 	 Het Voorleesparcours     
  Nationale Voorleesdagen 2023

Tijdens het Voorleesparcours maken de kinderen
kennis met voorlezen en de bibliotheek. 
Samen kijken en luisteren ze naar Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld 
& Jan Jutte, het Prentenboek van het Jaar 2023. 

   45 - 60 3

  Pozie 

Tijdens dit programma gaan de leerlingen  
aan de slag met pozie en maken ze kennis  
met het ritme en de klank van woorden,  
rijmvormen en dichtvormen. Gedurende het bezoek spelen  
de leerlingen een rijmspel en gaan ze ook zelf aan de slag met  
het maken van een gedicht. Hoe doe je dat eigenlijk dichten?
 
        45 - 60 2

GroepGroep
1	&	21	&	2

GroepGroep
3	&	43	&	4

  
  Botje Bij  

Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren 
en lezen en het stimuleren van de verbeelding centraal. Met 
behulp van de Bee-Bot, een programmeerbare robot, gaan de 
kinderen aan het werk om aan de hand van opdrachten een route 
uit te stippelen. Een leuk prentenboek staat hierbij centraal.

     45 - 60 3

  Van rotstekening
  tot QR-code

Communicatie is overal. Welk medium kies je als je iemand iets
leuks wil vertellen of als je je vriendjes uitnodigt voor je feestje?
n van de eerste manieren om met beeld te communiceren was
misschien wel de rotstekening. We maken onze eigen rotstekening
en vertellen daarbij ook iets over met gebruik van n van de
nieuwste communicatiemiddelen: de QR-code. Aan het einde van
de les gaan alle leerlingen naar huis met een eigen QR-code! 

   60   

GroepGroep
1	&	21	&	2

GroepGroep
44

 
  Dat zoeken 
  we op!  

Welke soorten informatieve boeken zijn er, waar
vind je die in de bibliotheek n hoe vind je nu snel datgene wat je
zoekt? In groepjes van 2  3 proberen de leerlingen zoveel mogelijk
goede antwoorden in de boeken op te zoeken. Goed beantwoorde
zoekopdrachten leveren punten n een nieuwe opdracht op. Wie
de meeste goede antwoorden heeft gevonden, heeft gewonnen!

           90 2

  
  Dash* 

Dash is een programmeerbare, knuffelbare
robot. Kinderen leren Dash te besturen via
de app Blockly. Op deze manier raken zij bekend met de wereld van
programmeren en coderen. Maar voordat er geprogrammeerd kan
worden, moeten de leerlingen eerst de code kraken. Dit doen de
kinderen door 10 vragen goed te beantwoorden.  
* Een goed werkend WiFi-netwerk is een vereiste

   90 75,-

GroepGroep
5	&	65	&	6

GroepGroep
5	&	65	&	6

  Schrijver in de bibliotheek  

Een schrijver ontmoeten maakt lezen leuker. Wist je dat 1/3 van de 
leerlingen een boek beter begrijpt dankzij het schrijversbezoek en 
dat ruim de helft van de leerlingen meer boeken wil lezen van de 
schrijver die ze hebben ontmoet? Selma Noort heeft VEEL boeken 
geschreven waaronder De zee kwam door de brievenbus. Tijdens 
haar bezoek aan de bibliotheek neemt Selma de leerlingen op 
enthousiaste wijze mee in haar boeken.
 
   60 95,-

GroepGroep
7	&	87	&	8

€

We	zien	je	We	zien	je	
graag	in	de	graag	in	de	
bibliotheek!bibliotheek!



  Bloxels* 

Tijdens deze les leren kinderen hoe ze
met Bloxels Builder een eigen platformspel kunnen ontwerpen.  
Ze kruipen in de huid van de gebruiker om te ontdekken wat een 
spel nou precies een goed spel maakt. Ze maken een spel, testen 
dit uit, passen het aan en spelen natuurlijk het spel. Deze manier 
van ontwerpen wordt ook wel design thinking genoemd.
* Een goed werkend WiFi-netwerk is een vereiste

   90 75,-

  
  Bieb vs Google

Google is onder kinderen de meest gebruikte zoekmachine. Maar
weten kinderen wel hoe ze goed kunnen zoeken en of de gevonden
informatie betrouwbaar is? Steeds minder kinderen maken
gebruik van het boek als informatiebron. Zonde eigenlijk, want
meestal is de informatie in een boek van hogere kwaliteit. Maar is
de informatie uit boeken altijd actueel? In deze les strijden de
kinderen voor de bibliotheek of voor Google. Wie wint deze battle?
 
   60 

GroepGroep
7	&	87	&	8

GroepGroep
7	&	87	&	8

Alle leerlingen gratis lid
 
 Alle leerlingen 
 tot en met 17 jaar 
 zijn gratis lid!

Het belang van lezen is bekend: 
kinderen die meer lezen, behalen 
betere resultaten op school en 
verhogen hun kans op een goede 
Citoscore. En kinderen die regelmatig 
worden voorgelezen presteren over het algemeen 
beter op school.

Wanneer het lezen thuis ook een rol speelt, verbetert dat dus 
de leerprestaties op school. Als elk kind lid is van de bibliotheek, 
is de eerste stap al gezet. Is optimale groei van de leerlingen 
bij jou op school ook een speerpunt? Dan kunnen wij daarbij 
ondersteunen door alle kinderen in 1 x gratis lid te maken.

Interesse of ontvang je graag meer informatie? 
Neem dan contact op via 
educatie@bibliotheekgooienmeer.nl.

 Kinderboekenweek 2022 
 Van 5 t/m 16 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek! Het thema is: Gi-ga-groen.  
Tijdens de Kinderboekenweek kun je langskomen met groep 5 t/m 8 voor een speciaal programma 
rondom het thema. Dit jaar doen we dat met het Biebrecordboek van de natuur: een speurtocht 
naar 9 wonderlijkheden in de natuur. Tijdens het programma gaan leerlingen in groepjes  
op onderzoek uit in de natuur. Met hun eigen Biebrecordboek van de natuur in de hand beleven 
ze een avontuurlijk parcours waarin op 9 manieren records in de natuur aan bod komen.  
De bibliotheek en haar collectie vormen in deze zoektocht een onuitputtelijke bron. Er is beperkt 
plaats, dus schrijf je zo snel mogelijk in. 

De Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en 
gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht 
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. 
Kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen. 
 
De Bibliotheek helpt basisscholen om deze doelen te bereiken. 
Dat doen we met deskundige leesconsulenten, met inspirerende 
boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.  
Meer weten? Neem contact op met de jeugdspecialist in je 
gemeente. De contactgegevens vind je onderaan deze folder. 

De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijkse activiteit voor 
kinderen in groep 7 en 8. Wie is de beste voorlezer van Nederland? 
Kinderen strijden om de eer Voorleeskampioen van de school, van 
de regio en dus misschien ook wel van het hele land te worden! 
Kijk voor meer informatie en het aanmelden van jullie 
schoolkampioen op denationalevoorleeswedstrijd.nl. 

Maatwerk & meer

Wij gaan graag met je in gesprek over je wensen op  
het gebied van educatie. Indien nodig maken wij een activiteit 
op maat. Onze jeugdspecialisten en gecertificeerde media-
coaches denken ook graag met je mee over mogelijke 
voorlichting aan leerkrachten en/of de ouders.  

Voorbeelden van aanbod op maat 
 Boekenkring voor leerkrachten
 Groepsruilen
 Saneren van de schoolbibliotheek

Collecties 
De bibliotheken hebben gezamenlijk een grote collectie 
jeugdboeken waar de school gebruik van kan maken.  
Denk aan:
 Collectie leesboeken (30 - 40 titels)  ..................................................  € 30,-
 Collectie voorleesboeken (15 - 20 titels)  ......................................  € 17,50
 Themacollectie (15 - 20 titels)  .....................................................................  € 17,50

Interesse in maatwerk of een collectie boeken?
Stuur een email naar educatie@bibliotheekgooienmeer.nl 

Inschrijven en prijzen

 Instellingspas € 52,- Voordeelabonnement € 183,-

 Dit krijg je ervoor:   Dit krijg je ervoor: 
  Instellingspas

  Maximaal 100 titels
  tegelijk lenen 

  Inschrijven voor 
  programmas 

  Schrijver   
  in de bibliotheek € 95,-

  Dash € 75,-

  Bloxels € 75,-

Voor deelname aan de programmas is een Instellingspas verplicht.
Inschrijven op programmas kan altijd. Bijkomende kosten: €75,- per 
inschrijving. Voor het Voordeelabonnement geldt dat de eerste vijf 
inschrijvingen binnen het abonnement vallen. Bij de uitvoering 
van alle programmas wordt rekening gehouden met de geldende 
voorschriften van het RIVM.

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op de website:
www.bibliotheekgooienmeer.nl/jeugd/onderwijs.html

VESTIGING BUSSUM VESTIGING HUIS VAN EEMNES
Wilhelminaplantsoen 18, 1404 JB Bussum  035 69 73 003 Raadhuislaan 49b, 3755 HB Eemnes  035 53 83 520
Contactpersoon: Andrea Geltink Contactpersoon: Erna Bosse
ageltink@bibliotheekgooienmeer.nl  ebosse@bibliotheekgooienmeer.nl

VESTIGING MUIDEN (inclusief Muiderberg)  VESTIGING DE PLATAAN NAARDEN
Karzernestraat 10, 1398 AN Muiden  0294 264 768  Majoor Kampsstraat 3, 1411 TT Naarden  035 69 43 280
Contactpersoon: Annemarijn de Bondt Contactpersoon: Margriet Veldhuisen
adbondt@bibliotheekgooienmeer.nl  mveldhuisen@bibliotheekgooienmeer.nl

VESTIGING WIJDEMEREN (inclusief Nederhorst den Berg)  DOMEINSPECIALIST
Tjalk 41, 1231 TT Wijdemeren  035 58 25 488  Teresia Spoelman  035 69 73 002
Contactpersoon: Saskia Koenders  tspoelman@bibliotheekgooienmeer.nl
skoenders@bibliotheekgooienmeer.nl  
 PROJECTLEIDER VOORLEESEXPRESS
 Dalila Bakir  035 69 73 003  dbakir@bibliotheekgooienmeer.nl

Contactpersonen	&	adressen:	Contactpersonen	&	adressen:	

 Instellingspas

 Maximaal 100 titels 
 tegelijk lenen 

 Inschrijven voor 
 programmas

 De eerste 5 groepsbezoeken* 
 of themacollecties zijn gratis

 Schrijver 
 in de bibliotheek € 95,-

 Dash € 75,-

 Bloxels € 75,-

Tot	ziens	Tot	ziens	
in	de	in	de	

bibliotheek!bibliotheek!

GroepGroep
5	5	t/mt/m	8	8

€


