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                 op school                          in de bibliotheek                 tijdsduur                  extra begeleiders nodig

PRIMAIR ONDERWIJS
AANBOD BIBLIOTHEEK
SCHOOLJAAR 2022-2023
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

De bibliotheek: jouw partner in leesbevordering, mediawijsheid en kunst & cultuur

Alsjeblieft, het aanbod voor Alsjeblieft, het aanbod voor 
het schooljaar 2022-2023!het schooljaar 2022-2023!

 Leesbevordering Mediawijsheid  Kunst&Cultuur  
Groep 1 & 2 Voorleesparcours Botje Bij  Eefje Donkerblauw 

Groep 3 & 4 Letters, overal letters Mediawijs met Gijs De draad van Alexander   

Groep 5 & 6 Stripworkshop Google vs. de Bieb  Tijd voor een tekendictee 

Groep 7 & 8 Rappen met Andr Accord  Fake of Feit? De Stijl  de Stad

	 	 Het Voorleesparcours     
  Nationale Voorleesdagen 2023

Tijdens het Voorleesparcours maken de kinderen  
spelenderwijs kennis met voorlezen en de  
Bibliotheek. Samen kijken en luisteren ze naar  
het Prentenboek van het Jaar 2023 en maken  
daarna verschillende leuke opdrachten.

   60 3

  Eefje Donkerblauw 

Eefje Donkerblauw is een koningin die gek is op  
donkerblauw. Alles in haar kasteel is donkerblauw.  
Dan wordt Eefje verliefd op koning Goudgeel...  
Dit prentenboek haalde de Top 10 van 'Het mooiste kinderboek 
aller tijden'. Aan de hand van het boek komt het verhaal tot leven, 
gaan de kinderen zelf aan de slag en leren ze op creatieve manier 
alles over kleuren en mengen.
 
        60 2

GroepGroep
1	&	21	&	2

GroepGroep
1	&	21	&	2

  
  Botje Bij  

Bij Botje Bij staat het verband tussen beginnend programmeren en 
lezen n 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. Uitgebreid met nieuwe prentenboeken en opdrachten.

     60 4

  Letters,  
  overal letters 

Kinderen maken op speelse wijze kennis  
met de bibliotheek, woorden en verhalen.  
Ze worden gemotiveerd om te leren lezen en gaan met vragen aan 
de slag. Tijdens het bezoek worden de kinderen wegwijs gemaakt 
in de bibliotheek. Vervolgens gaan ze aan de slag met verschillende 
leuke opdrachten met letters en zoeken ze allemaal een leesboek 
uit dat meegaat naar school.
 

   60 3 

GroepGroep
1	&	21	&	2

GroepGroep
3	&	43	&	4

 
  Mediawijs  
  met Gijs  

Kinderen leren veel van media.  
Tegelijkertijd is er veilig mee omgaan ook belangrijk.  
Vragen als: wat zijn media en welke apparaten gebruik je,  
staan centraal. Ook praten we over reclame. Is gratis ook altijd 
gratis? Met herkenbare situaties en opdrachten leren we  
leerlingen kritisch te kijken naar reclame en mediagebruik. 

           60 2

  
  Stripworkshop 

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek ontmoeten de kinderen 
striptekenaar Ben Westervoorde, die vertelt en laat zien hoe hij 
strips maakt. De kinderen gaan vervolgens zelf aan de slag met  
het tekenen en schrijven van een stripverhaal. Ter voorbereiding 
ontvang je van ons een lesbrief en kunnen we een collectie 
stripboeken samenstellen.  

   60                                                   115,-

  
  Tijd voor  
  een tekendictee 

Een verhaal vertellen kan op veel manieren: met woorden, maar 
ook met plaatjes. Wat gebeurt er als je taal en beeld laat samen-
smelten? Wouter Stips maakte zulke boeken zoals 'Het kat en ik'. 
Na de intro beginnen we met een tekendictee. Daarna plakken, 
stempelen en schrijven we er uitbundig op los. Uiteindelijk maakt 
elk kind een prachtig, zelfgemaakt, Japans gevouwen boekje.  

   60 2

GroepGroep
3	&	43	&	4

GroepGroep
5	&	65	&	6

GroepGroep
5	&	65	&	6

  De draad  
  van Alexander  

'De draad van Alexander' van Sieb Posthuma is  
een speels boek vol fantasie en kleur. Het gaat over de kunstenaar 
Calder die met zijn handen kan maken waarover hij droomt. De 
kinderen leren hun draad te buigen, vouwen, krullen en knijpen. 
Na het versieren van de draadfiguren is het tijd om alles samen te 
voegen tot een groot vrolijk bewegend kunstwerk: een mobile.
 
   60 2

GroepGroep
3	&	43	&	4

In deze folder vind je het overzicht van ons aanbod. Hiermee ondersteunen we scholen bij  
het creren van een stimulerend, structureel leesklimaat. Samen willen we het plezier in lezen 
bij leerlingen vergroten zodat het aantrekkelijker wordt. Dit komt ten goede aan de taal-, 
lees- en informatievaardigheden van kinderen.  
 
Onze programma's sluiten aan bij de PO-kerndoelen.

Wie leest heeft de wereld aan zijn 
voeten. Lezen verruimt ons denken, 
leert ons anderen beter te begrijpen 
en maakt gelukkig. Lezen leidt tot 
betere schoolprestaties en vergroot 
de maatschappelijke kansen.  
Juist daarom is inzetten op 
leesbevordering zo onontbeerlijk.



  
  Fake  
  of Feit?  

Tijdens deze les krijgen leerlingen handvatten  
aangereikt waarmee zij informatie kunnen beoordelen en 
nepnieuws kunnen herkennen. Aan het eind van de les worden zij 
uitgedaagd de opgedane kennis in praktijk te brengen en zelf een 
overtuigend nepnieuws artikel te schrijven. 

   60

GroepGroep
7	&	87	&	8

  Rappen met  
  Andr Accord  

Rap is een afkorting van Rythm and Poetry  
en heeft dus alles te maken met pozie.  
Wat komt er allemaal bij kijken?  
Onder wervelende en positieve begeleiding van Andr Accord 
maken de leerlingen ook een eigen rap. 
 
   60                                                   115,-

GroepGroep
7	&	87	&	8

  De Stijl De Stad 

Naar aanleiding van het boek 'Keepvogel en  
kijkvogel' van Wouter van Reek bouwen we  
een typische Mondriaanstad. De dynamiek van New York met 
rechte lange straten en hoge gebouwen inspireerde Mondriaan. 
We gaan op zoek naar het ritme in hun compositie met primaire 
kleuren en horizontale en verticale lijnen. En natuurlijk nemen we 
de tijd om onze stad te vullen met bewoners, trams en letters.
 
   60 2

  
  Google vs de Bieb

Google is 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 informatie in een boek van hogere kwaliteit.  
Maar is de informatie uit boeken altijd actueel? In deze les 
vergelijken de leerlingen de bibliotheek met Google. Wie wint?
 
   60 2

GroepGroep
7	&	87	&	8

GroepGroep
5	&	65	&	6

Alle leerlingen  
gratis lid
 
Kinderen die meer lezen,  
halen hogere resultaten  
op school en ook kinderen  
die regelmatig thuis worden  
voorgelezen presteren beter.
 
Wij kunnen ondersteunen bij de optimale groei  
van jouw leerlingen door ze allemaal in een keer gratis lid  
te maken van de Bibliotheek.
 
Meer weten?  
Neem dan gerust contact op.  

Zet alvast in je agenda! 

 
  5-16 oktober 2022
 Kinderboekenweek 
 'Gi-Ga-Groen'  
 
 
   1 december 2022 
   Deadline inschrijven schoolkampioen

    
 
 

  25 januari t/m 4 februari 2023

  Februari t/m april 2023
 De Nederlandse 
 Kinderjury 

Maatwerk & meer

De bibliotheek biedt veel meer dan alleen maar boeken!  
Wij adviseren bijvoorbeeld ook bij het (her)inrichten van  
de schoolbibliotheek en delen graag onze kennis over  
(voor)lezen met het onderwijs.  

Workshops voor leerkrachten 
 Leesplezier:  
 Leesplezier is d sleutel tot een betere lees- en  
 taalvaardigheid. Leerkrachten gaan zelf aan de slag  
 om leesplezier en -motivatie te stimuleren  
 bij de leerlingen. 

 Leesplezier in de praktijk (verdieping):  
 Aan de hand van de leescirkel gaan we dieper in  
 op alle facetten van leesplezier en de rol van  
 de helpende docent.

& meer 
Wil je advies, een workshop of programma op maat,  
een boekenshow of een opgefriste schoolbibliotheek? 
 Informeer naar de mogelijkheden.

Inschrijven en prijzen 
Voor deelname aan de programma's is een Instellingspas verplicht.

Alle programma's kosten € 75,00. Stripworkshop € 115* / Rappen 
met Andr Accord € 115*. (Deze twee workshops vallen niet onder 
de gratis groepsbezoeken van het voordeelabonnement)

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  
 BoekToer (40 titels) - 8 weken € 40,-, 12 maanden € 120,- 

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op de website:
www.bibliotheekhlb.nl/onderwijs/basisonderwijs 

VESTIGING HUIZEN 
Plein 2000 - 1, 1271 KK Huizen 
035 525 7410 

 
VESTIGING LAREN-BLARICUM
Brink 29, 1251 KT Laren
035 525 7410
 

AANVRAGEN MAATWERK, COLLECTIE BOEKEN  
EN ALLE LEERLINGEN GRATIS LID
educatie@bibliotheekhlb.nl
 

INSCHRIJVING EDUCATIEVE PROGRAMMA'S  
EN ABONNEMENTEN
www.bibliotheekhlb.nl/onderwijs/basisonderwijs

HET TEAM EDUCATIE BESTAAT UIT:

JEUGDSPECIALIST
Merel Barnard 
educatie@bibliotheekhlb.nl

JEUGDBIBLIOTHECARISSEN
Brigit Klijnman
Iris Beugelaar
Rinske Esmeijer

Contactpersonen	&	adressen:	Contactpersonen	&	adressen:	

€

€
Het is mogelijk om aansluitend, aan een programma met de hele klas een rondleiding te krijgen door de bibliotheek. Geef dit svp vooraf aan ons door.

Voordeelabonnement € 183,-

 Dit krijg je ervoor:  
 Instellingspas

 Tot wel 100 titels lenen 
 met je pas 

 Inschrijven groepsbezoeken

 De eerste 5 groepsbezoeken  
 of themacollecties zijn gratis

Instellingspas € 52,-

 Dit krijg je ervoor:  
 Instellingspas

 Tot wel 100 titels lenen 
 met je pas

 Inschrijven groepsbezoeken

"Wie het belangrijk vindt 
dat kinderen lezen,  

moet het lezen dan ook  
belangrijk maken..."

Aidan Chambers

Tot	ziens	Tot	ziens	
in	de		in	de		

bibliotheek!bibliotheek!


