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gebruik maakt van onze dienstverlening. Bestel je voor juli 2019, dan ontvang je voor het
eind van de zomervakantie het rooster.
Veel leesplezier en graag tot ziens in de Bibliotheek of bij jullie op school of in de opvang.
Hartelijke groet,
Gertrude Hoogendoorn
Manager Educatie & Programmering bij de Bibliotheek Amstelland

De Maakplaats: wat maak jij vandaag?
Kinderen en jongeren maken morgen wat ze vandaag voor zich zien in hun dromen. Alles wat ze
hiervoor nodig hebben, is een inspirerende omgeving om hun creatieve en technische talenten
te ontwikkelen. In de Maakplaats ontdekken kinderen het plezier van zelf en samen nieuwe
dingen maken. Ze zetten hun eerste stappen op het gebied van techniek en digitale geletterd
heid. Het is onderdeel van de 21ste eeuwse vaardigheden waarin wij kinderen en het onderwijs
in ondersteunen. Bij het ‘ontdekkend leren’ staat het element plezier voorop. Via de Maakplaats
kunnen kinderen dit echt ervaren. Zij zijn de makers van straks!
De Maakplaats in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein is geopend voor
iedereen. Daarnaast zijn de activiteiten van de Maakplaats af te nemen
door het onderwijs.
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Kinderopvang

en aandacht voor taalzwakke kinderen. Wij trainen de pedagogisch medewerkers van de
opvanglocaties in het interactief voorlezen en het maken van een voorleesplan. Hierin legt
een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke manier aan leesbevordering
wordt gewerkt. Boekjes voorlezen, zingen en taalspelletjes worden zo een vast onderdeel
van het dagprogramma. Om de effecten te meten van BoekStart in de kinderopvang is de
Monitor ontwikkeld, het meetinstrument waarmee je de effectiviteit van de voorleesom
geving en het gedrag van de pedagogisch medewerkers rondom leesbevordering in beeld
brengt. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie in de kinder
opvangorganisatie rond leesbevordering.

Meedoen met BoekStart in de kinderopvang?
Ben je geïnteresseerd in wat BoekStart in de Kinderopvang voor jouw
organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Gertrude Hoogendoorn,
via 020 5455562 of stuur een mail naar educatie@debibliotheekamstelland.nl.

Overig aanbod voor de kinderopvang
Abonnement
Een abonnement kost € 55,- (ex. 9% BTW) voor het schooljaar 2019 - 2020
(per kalenderjaar gefactureerd). Je kunt zoveel abonnementen afnemen als je wilt.
Te bestellen via onze webshop: webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.

BoekStart in de kinderopvang – een strategische
samenwerking tussen de Bibliotheek en de kinderopvang
Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ontwikkelen een voorsprong
waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Als pedagogisch medewerker heb je dus een
belangrijke rol voor de baby’s, dreumesen en peuters in jouw kinderopvanginstelling.

Per abonnement heb je recht op:
• Bibliotheekpas voor 20 materialen/boeken, 6 weken te leen.
• Een adviesgesprek Leesbevordering op locatie.
• Eén rondleiding voor één groep.
• Eén keer Kamishibai, een Japans vertelkastje met één platenset en boek, 3 weken lenen.

Met leesbevordering en in het bijzonder taalstimulering kan niet vroeg genoeg begonnen
worden.
De Bibliotheek helpt je om dit zo goed mogelijk binnen je organisatie te organiseren.
Wij bieden het landelijke programma Boekstart in de kinderopvang aan. Als jouw organisatie
deelneemt aan BoekStart in de Kinderopvang creëren we samen een goed voorleesklimaat.
Dat betekent een actuele prentenboekencollectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers
4
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Lesaanbod
Als je een bibliotheekabonnement hebt kun je de volgende lessen afnemen.

Interactief voorlezen

Kamishibai
Dit mooie vertelkastje waar de platen uit het boek één voor één te zien zijn,
is een fijne manier om samen nieuwe prentenboeken te beleven. Wij komen
het kastje brengen en lezen een eerste keer voor.
Hele jaar door, 3 weken in de groep

€ 30,- ex. BTW

Voorlezen prikkelt de fantasie, verhoogt de saamhorigheid en is een rustpunt in de dagelijkse
activiteiten. Als kinderen al heel jong op een prettige manier kennismaken met (voor)lezen,
draagt dit bij aan een goede ontwikkeling en een meer gevarieerde woordenschat. Verder is
het bezig zijn met boeken leuk en gezellig voor de kinderen en voor jou! Bij interactief

Leesplezier

voorlezen ga je nog een stapje verder: je gaat dan een gesprek aan met het kind over het
verhaal. Dat maakt het voorlezen nog leuker én waardevoller. De bijeenkomsten zijn gericht

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen komen we voorlezen met het vertelkastje en
bieden we speelse verwerkingsactiviteiten op locatie of in de bieb. Met gebruik
van de bijbehorende app.
Vanaf januari 2020

Deskundigheidsbevordering – trainingen voor
pedagogisch medewerkers

op de doelgroep 0 tot 2 jaar, en op de doelgroep 2 tot 4 jaar.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten en kost € 100,- ex. BTW per deelnemer en is
te bestellen via onze webshop.

€ 30,- ex. BTW

Leesplezier
Voorleescoördinator

Ben je geïnteresseerd in deze lessen? Ga dan voor meer informatie en

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen

om te bestellen naar webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.

beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator zorgt met steun van het team en
de manager voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een
actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan
leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Collectie
BoekToertje

Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid
vast in een voorleesplan.

Voorlezen en zelf lezen is belangrijk: het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel, maar is bovenal erg leuk!

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk en kost € 250 ex. BTW per deelnemer

Kinderen enthousiast maken voor boeken en (voor)lezen lukt

en is te bestellen via onze webshop.

wanneer er steeds weer nieuwe en actuele boeken aangeboden
worden. Met BoekToertje haal je een kleine thematische collectie van vijftien boeken in
huis als tijdelijke boekenaanvulling in de groep. Speciaal samengesteld met 16 herkenbare
thema’s voor kinderopvang en peuterspeelzalen.
BoekToertje kost € 31,50 ex. BTW voor 6 weken en € 97,50 ex. BTW voor een jaar.
Organisaties bestellen dit zelf bij ProBiblio via onze webshop. De boeken kunnen
vervolgens bij de Bibliotheek gehaald en teruggebracht worden.

6

7

Haal Meer uit Media
Kinderen groeien op in een wereld waarin digitale media niet meer weg te denken zijn.
Ouders kunnen kinderen gidsen in deze digitale wereld door het goede voorbeeld te geven
en kinderen te begeleiden. Ook de kinderopvang heeft een rol bij mediaopvoeding.
Zeker nu de kinderopvang vaker werkt met ouderportalen en er tablets op de groep liggen.
Onze leesmediaconsulenten en educatiemedewerkers trainen pedagogisch medewerkers
die werken met peuters (2 - 4 jaar) om aan de slag te gaan met mediaopvoeding en helpen
hen zo meer uit media te halen. We kunnen je ook helpen met een visietraject of met een
ouderavond indien gewenst.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten, kost € 100,- ex. BTW per deelnemer en is
te bestellen via onze webshop.
Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang
Zeker bij ouders die minder affiniteit hebben met lezen en boeken, is het belangrijk om

Informatie voor ouders

voorlezen onder de aandacht te brengen. Maar hoe doe je dat nu het beste?
Ouderavond ‘Voorlezen’
Het doel van deze training is dat je ouders voorlichting geeft en aanmoedigt om hun

Voorlezen is een feestje. Elke dag weer en het is ook nog eens heel goed voor de ontwikkeling

kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken.

van je kind. Educatiemedewerkers van de Bibliotheek verzorgen een workshop met voorlees

We besteden aandacht aan meertalige gezinnen en aan (oorzaken van) laag taalvaardigheid.

tips en de leukste activiteiten voor jou en je kind.

wordt er geoefend met verschillende gesprekstechnieken en contact maken met ouders.

‘‘

De pedagogisch medewerkers krijgen zicht op het belang van het contact met ouders en

Hele jaar door, 90 minuten op locatie. Te bestellen via onze webshop.

Hierbij worden tips en handvatten aangereikt.
De training beslaat één bijeenkomst, kost € 50,- ex. BTW per deelnemer en is
te bestellen via onze webshop.

Wat een fijne interactieve training!

Veel praktische tips gekregen die ik gelijk
op de groep kan inzetten.
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Basisonderwijs

De Bibliotheek op school is een landelijk programma en bestaat sinds 2011. De Koninklijke
Bibliotheek voert in samenwerking met Stichting Lezen de landelijke regie over de strategische
aanpak van leesbevordering en informatievaardigheden op school. Samen met Boekstart
in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school voor het VO vormen de programma’s een
doorgaande lijn.
In 2018 deden 44% van de basisscholen, met een totaal van 655.000 leerlingen mee aan
de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school is opgebouwd uit zeven bouwstenen. Ze zijn onderling verbonden
in een cyclisch proces en zorgen voor een ‘plan-do-check-act’ methode waarin het team,
de leerlingen en de Bibliotheek prettig en effectief kunnen samenwerken.
• Netwerk en beleid: Met de Bibliotheek op school ga je een strategische samenwerking aan
om het lees- en mediaonderwijs te verbeteren. Daar maken we heldere afspraken over.

De Bibliotheek op school – een strategische samenwerking
tussen de Bibliotheek en basisscholen
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet.
Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende

• Lees- en mediaplan: Samen met jou maken we een lees- en mediaplan dat het onder
wijsprogramma op de school verrijkt en een bijdrage levert aan de doelen.
• Monitor: Als je samenwerkt, wil je niet ‘zomaar’ iets doen. Je kiest bewust je doelen en
daarna wil je weten of je op de goede weg bent. De Monitor is daarin onmisbaar.
• Activiteiten: Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken

en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Daarnaast helpen

en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en digitale

verhalen en gedichten kinderen en jongeren om zich beter in te leven en om meer begrip te

geletterdheid.

hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken.
Dat doen we met deskundige Leesmediaconsulenten, met inspirerende boeken en met
een goede lees- en leeromgeving.
10

• Expertise: De leesmediaconsulent van de Bibliotheek adviseert en ondersteunt de
opgeleide leescoördinator en het team van de school.
• Collectie: Een actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende omgeving is een
verrijking voor het leesonderwijs.
• Digitaal portaal: Alle leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en
uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.
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Overig aanbod voor basisscholen:
Abonnement
Een abonnement kost € 55,- (ex. 9% BTW) voor het schooljaar 2019 - 2020
(per kalenderjaar gefactureerd). Je kunt zoveel abonnementen afnemen als je wilt.
Te bestellen via onze webshop: webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.
Per abonnement heb je recht op:
• Bibliotheekpas voor 20 materialen/boeken, 6 weken te leen.
• Deelname aan een activiteit uit het lesaanbod voor één groep.
• Deelname van twee leerkrachten aan een inspiratiesessie Boeken voor in je klas.
• Geen administratiekosten voor het gratis lidmaatschap van leerlingen t/m 17 jaar.
Daarnaast heb je recht op één adviesgesprek Leesplezier, Schoolbieb of Mediawijsheid
van 1 uur, ongeacht hoeveel abonnementen je afneemt.

Ben je geïnteresseerd in wat de Bibliotheek op school voor jouw organisatie kan
Scholen die met ons samenwerken binnen het programma de Bibliotheek op school,
tekenen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat zij ten minste één

betekenen? Neem dan contact op met Gertrude Hoogendoorn, via 020 5455562
of stuur een mail naar educatie@debibliotheekamstelland.nl.

leerkracht door middel van Open Boek opleiden tot leescoördinator. Daarnaast worden er
adviesuren afgenomen, zodat de leesmediaconsulent van de Bibliotheek met de opgeleide
leescoördinator kan werken aan de ontwikkeling van een lees- en mediaplan.
En kan adviseren bij het saneren of aanschaffen van de collectie. Er wordt een Monitor
afgenomen, zodat er een beginsituatie in kaart gebracht kan worden en de effectiviteit
van de afspraken en samenwerking gemeten kan worden.
Tenslotte biedt de Bibliotheek aan samenwerkende scholen extra themalessen aan rond
landelijke leesbevorderingscampagnes, zoals Nederland Leest Junior, de Poëzieweek,
de Kinderboekenweek of de Nationale Voorleesdagen. Daarnaast bieden we op maat
gemaakte lessen aan die de doelen in het lees- en mediaplan ondersteunen. De leesmedia
consulent kan bovendien themalessen geven die aansluiten bij zaakvakken op scholen.

12

13

Lesaanbod basisleerlijn
Alle scholen in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer met een bibliotheekabonnement
kunnen het lesaanbod uit de basisleerlijn afnemen. Dus ook de scholen zonder samen
werking in het kader van het programma de Bibliotheek op school. Het aanbod bestaat

Koop nu!
Bijna alle leerlingen hebben er wel ervaring mee; dat ze heel leuk speelgoed op tv of YouTube zien en
dat ze dat dan heel graag willen hebben. Aan de hand van een verhaal en herkenbare voorbeelden
ontdekken leerlingen wat reclame is en waar je het tegenkomt. Daarna gaan ze ook zelf aan de slag
met het maken van reclame.

uit lessen leesplezier, digitale geletterdheid en de Maakplaats.

Hele jaar door, 3 weken in de groep

€ 30,- ex. BTW

Vanaf januari 2020

Groep 3

Kamishibai
Dit mooie vertelkastje waar de platen uit het boek één voor één te zien zijn, is een fijne manier om
samen nieuwe prentenboeken te beleven. Wij komen het kastje brengen en lezen een eerste keer voor.
Leesplezier

Boekenboefjes in de bieb
Humoristisch en stoer prentenboek over plezier met boeken en lekker lezen. Net als Koen Konijn kiezen
de kinderen hun favoriete boek. Gegarandeerd leesplezier!
€ 30,- ex. BTW
45 min in bieb

Leesplezier

Leesplezier

Bruno heeft wel 100 vrienden
Bruno vindt een mobiele telefoon en ontdekt dat hij daarmee vrienden kan maken over de hele
wereld. Hij heeft het zo druk met zijn nieuwe vrienden dat hij zijn echte vrienden bijna vergeet…
Met dit verhaal krijgen kleuters een leerzame les over (sociale) media en vriendschap.

Groep 3

Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
60 min in bieb

Leesplezier

Maakplaats

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of op school

Leesplezier

Opa waar ben je?
Opa is op reis en Tam heeft via de computer contact met hem. Tam chat met opa, stuurt hem foto’s
en zoekt alles op over het land waar opa is. De leerlingen lezen in een webquest in tweetallen het
verhaal en hebben net als Tam ook contact met opa via de computer. Maar hoe doe je dat? Wat zeg je
wel en niet op internet en welke foto’s stuur je? En hoe vind je betrouwbare informatie online?
De eerste stappen in netiquette en informatievaardigheden.
Vanaf januari 2020

Digitale
geletterdheid

Op verkenning in de bieb
De ongelooflijk bijzondere Boekeneter lust alles! Hij eet dikke boeken, rode boeken en zelfs reken
boeken. Welk boek lust jij graag? De leerlingen neuzen in verschillende boeken en verdiepen zich in
het boek van hun eigen keuze. Hierover schrijven ze een eigen boekje. Om mee naar huis te nemen.
Als de leerlingen hun eigen biebpasje meenemen, kunnen ze gelijk een boek lenen!
Vanaf januari 2020
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€ 30,- ex. BTW

Vanaf januari 2020

Groep 4

€ 30,- ex. BTW
45 min in bieb of op school

€ 30,- ex. BTW
60 min in de Maakplaats
of op school (per duo een
computer nodig)

Dat zoeken we op
Begrijpend lezen in speurtochtvorm! In een speelse en actieve ontdekkingstocht door verrassende
informatieboeken ontdekken de leerlingen de meest interessante feiten. Met doe-opdrachten!

Diepzeedokter Diederik
Dokter Diederik gaat elke dag met zijn duikbootje naar de bodem van de zee om zieke dieren te
helpen. Dit prachtige prentenboek van Leo Timmers past binnen de thema’s ziek zijn, dokters, (zee)
dieren, helpen en samenwerken. Wil jij dokter Diederik zijn? Of liever die grote haai of het zeepaardje?
We duiken met z’n allen in dit heerlijke boek!
Hele jaar door

Digitale
geletterdheid

Je eigen digitale verhaal maken
Mooie verhalen ontdekken en zelf een digitaal verhaal maken, daar draait deze les om. Leerlingen
bedenken een verhaal en maken er dan op de computer of tablet hun eigen digitale verhaal van.
Ontwikkeling van woordenschat en het opdoen van digitale vaardigheden in één!
Vanaf januari 2020

Groep 4

Groep 1/2

Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
60 min in bieb of op school

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of op school
(per duo een computer
nodig)

Digitale
geletterdheid

De bieb voor Dummies
Hoe leg je Dummie de Mummie uit wat een bibliotheek is? Hij snapt er niks van! En dan wil hij ook
nog weten wat hij sinds de Oudheid allemaal gemist heeft! Een les waarin de leerlingen antwoorden
op zijn vragen zoeken en zelf inzicht krijgen in de diverse informatiebronnen.
Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb

Leesplezier
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Reclame: heb jij t door?
Wie is er slimmer dan de reclamemakers? Doorzie sluwe (online) reclame. Hoe herken je het,
hoe ga je ermee om? De leerlingen beoordelen film en beeld van reclamemakers en vloggers.
Zij gaan aan de slag met verschillende media-opdrachten. Een ware eye opener waardoor ze
weer wat mediawijzer zijn!

MediaQuiz je mee?
De leerlingen quizzen zich door het steeds veranderende medialandschap. Informatievaardigheden
en bewust omgaan met internet komen spelenderwijs aan de orde. Welk duo wint de strijd?
€ 30,- ex. BTW
60 min in bieb of op school
(per duo een computer
nodig)

Digitale
geletterdheid

Zelf in de hoofdrol
Aan de hand van een eigentijds sprookje verzinnen de leerlingen een sprookje waarin zij zelf de
hoofdrol spelen. Op een tablet brengen ze hun verhaal tot leven door er een digitale animatie van
te maken. Met een eigen achtergrond, (sprookjes)figuren en een foto van zichzelf gaan ze aan de slag;
ze bedenken de scenes en spreken zelf de teksten in. Dat levert zeker creatieve animaties op!
Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
60 min in de Maakplaats
of op school
(per duo een iPad nodig)

Hele jaar door

Groep 7

Groep 5

Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
90 min in bieb of op school
(per duo een tablet nodig)

Groep 8
Digitale
geletterdheid

Puzzel je stuk
De leerlingen van groep 7 gaan aan de hand van een lekker leesboek de diepte in. Ze krijgen vragen
die ze met behulp van verschillende bronnen; van eigen kennis tot boek tot internet kunnen beant
woorden. De oplossing in de vorm van een puzzel kun je alleen invullen door heel goed samen
te werken. En passant krijgen ze leuke leestips.
Hele jaar door

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of op school
(per duo een computer nodig)

Leesplezier

Hele jaar door

Maakplaats

€ 30,- ex. BTW
60 min in bieb of op school

Leesplezier

Kraak de code
Lukt het de leerlingen om binnen een uur uit het klaslokaal te ontsnappen? In verschillende ronden
bekijken en lezen ze boeken over media, praten ze erover en beantwoorden ze vragen. Met de antwoorden
op de vragen kraken ze de code waarmee ze kunnen ontsnappen. Ze leren steeds meer over media
én maken kennis met de leukste lees- en informatieboeken over dit thema.
Hele jaar door

Groep 5/6/7/8

Groep 6

Leesplezier

Meestervervalsers
Is alles wat je in de media ziet echt waar? Of worden we soms ook voor de gek gehouden?
Niet alleen in reclame…je zult versteld staan. Aan de hand van online oefeningen bespreken
we dit met de leerlingen. Daarna gaan ze zelf als meestervervalsers aan de slag!
Hele jaar door

Groep 7

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of in
schoolbieb

€ 30,- ex. BTW
75 min in de Maakplaats
of op school
(per duo een tablet nodig)

De uitdaging
Op een mooie kleurrijke poster staan 80 uitdagende opdrachten over lezen en boeken. Hoeveel
van de 80 opdrachten kan de groep in een uur afvinken met een oranje sticker? Door goed samen
te werken en zoeken in de bieb, op internet of in hun eigen creativiteit kunnen ze ver komen!
Natuurlijk gaat de poster mee naar school waar de leerlingen ook de rest van de opdrachten
kunnen uitvoeren. Ontdek de collectie van de (school)bieb!

Boeken vinden & proeven in de (school)bieb
In de bieb staan tienduizenden boeken. Welke boeken vind jij het mooist? En hoe vind je die nou
die allermooiste boeken? De leerlingen gaan met opdrachten en materialen speuren in de kasten
en proeven van de lekkerste boeken. Als ze een eigen biebpasje meenemen kunnen ze gelijk een
boek lenen!
Hele jaar door

Digitale
geletterdheid

Vloggen voor flappen
In deze vlogworkshop gaan de leerlingen als echte influencers aan de slag. Ze leren hoe YouTubers
hun geld verdienen met het promoten van producten door zelf een promovlog te maken. Lukt het
ze om voldoende likes te krijgen? Deze workshop sluit goed aan bij de mediales “Reclame, heb jij
het door?
Hele jaar door

Maakplaats

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of op school
(per duo een computer nodig)

€ 30,- ex. BTW
75 min in bieb of op school

Digitale
geletterdheid

De wereld van verhalen rond met je leespaspoort
Met hun leespaspoort op zak ontdekken de leerlingen een actuele collectie van 40 mooie boeken. Voor
elk gelezen boek krijgen de leerlingen een stempel in hun eigen leespaspoort van hun juf of meester.
Maar ook in de bibliotheek kunnen ze extra speciale stempels verdienen. Je kunt hem het hele jaar
bestellen en krijgt de collectie dan zes weken in de klas. Je haalt de boeken bij de bieb, en brengt ze zelf
weer terug.
Hele jaar door

€ 50,- ex. BTW, te bestellen
via onze webshop.

Leesplezier

Ben je geïnteresseerd in deze lessen? Ga dan voor meer informatie en om te
bestellen naar onze webshop.
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Groep 1/2
Alle groepen
Groep 7/ 8
Zoals op pagina 12 beschreven, bieden we scholen waarmee we samenwerken in

Alle groepen

Maat- en themalessen voor strategische samenwerking

Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen komen we voorlezen met het
vertelkastje en bieden we speelse verwerkingsactiviteiten op locatie
of in de bieb. Met gebruik van de bijbehorende app. Het prentenboek
wordt in april bekend gemaakt.

Voorlezen met muziek

Voorlezen met muziek is een feestje! Samen met muzikant Mama
Coelia lezen we voor uit een prentenboek, zingen we liedjes en maken
we zelf muziek met instrumentjes. En als we ter afsluiting ook nog gaan
dansen, gaat het dak eraf!

Botje Bij

Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren en het
stimuleren van de verbeelding bij leerlingen centraal. Met behulpvan
deze programmeerbare robot leren leerlingen zelf een bepaalde route
uitstippelen.

Kinderboekenweek
Reis mee!

Dat is het thema van de Kinderboekenweek 2019. Deze les biedt
boekpromotie en leesplezier voor in jouw groep. We lezen voor uit een
(prenten)boek en introduceren een leuke werkvorm. En dat natuurlijk
allemaal passend bij reizen en voertuigen.

Poëzie

In deze les wordt jouw groep ondergedompeld in de wereld van poëzie.
Aan de hand van een aantal verrassende gedichten doen we leuke werk
vormen in de klas, om zo ook jou als leerkracht op ideeën
en inspiratie te brengen.

Nederland Leest Junior
Borealis van Marloes
Morshuis

Elke leerling krijgt het boek ‘Borealis’ en de leesmediaconsulent geeft
een korte introductieles rondom het boek. In het verhaal worden
kinderen van over de hele wereld ontvoerd en naar een geheime locatie
in Alaska gebracht. Daar, in de ijzige kou, worden de ‘uitverkorenen’
opgeleid om een dreigende klimaatramp te overleven. Maar zitten zij
daar wel op te wachten? Na het lezen van dit spannende verhaal over
klimaatverandering zal het gesprek over duurzaamheid in de klas
makkelijk op gang komen.

Mediawijsheid leerlijn

In deze lessen leren leerlingen wat media zijn en wat je ermee kunt
doen. Onderwerpen als “Hoe gedraag je je online?”, “Hoe bewaak je
jouw privacy?” en “Hoeveel tijd besteed je online?” komen aan bod in
de les voor groep 1 t/m 8. Denk bijvoorbeeld aan voor groep 3-4 “Welke
media gebruik jij?”, voor groep 5-6 “Diploma Veilig Internet”, voor groep
6-7 ”Wie ben jij online?” en voor groep 8 “Cyberpesten”.

Programmeren
met LEGO

Wat is een robot, hoe bouw je er één en hoe zorg je ervoor dat de robot
doet wat jij wilt? Vanaf jonge leeftijd kunnen leerlingen al met deze
vragen aan de slag door middel van LEGO. In groep 1-3 leren ze de
beginselen van programmeren door samen een LEGO bouwwerk te
maken. In groep 4-6 bouwen de leerlingen met LEGO WeDo samen aan
een robotje, waarna ze de robot leren te besturen met een app op een
tablet. In groep 7-8 gaan de leerlingen met trainingsrobots van LEGO
Mindstorms aan de slag. Ze leren hoe ze deze geavanceerde robots
kunnen besturen via zelfgeschreven programma’s.

Digitale verhalen
maken

In praktische workshop ontdekken leerlingen digitale tools en leren ze
om mediaproducten te maken. Van groep 1 t/m 8 maken ze bijvoor
beeld een animatie, stop-motion video, een bewerkte foto, een digitaal
boek of een strip, een reclameposter, een commercial of een vlog.

het programma de Bibliotheek op school naast de basisleerlijn nog extra lessen aan.
Deze themalessen en speciale leerlijnen staan hieronder beschreven. Je bestelt ze bij de
leesmediaconsulent die met jullie samenwerkt.
Daarnaast kan de leesmediaconsulent op maat gemaakte lessen ontwikkelen, die aansluiten
bij de doelen in het lees- en mediaplan of bij speerpunten of zaakvakken van scholen.
Denk bijvoorbeeld aan creatief schrijven.
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Collectie
De wereld van verhalen rond met je leespaspoort
Met hun leespaspoort op zak ontdekken de leerlingen een actuele collectie van 40 mooie
boeken. Voor elk gelezen boek krijgen de leerlingen een stempel in hun eigen leespaspoort
van hun juf of meester. Maar ook in de bibliotheek kunnen ze extra speciale stempels
verdienen.
De les is geschikt voor groep 5, 6, 7 en 8. Je kunt hem het hele jaar bestellen en krijgt de
collectie dan zes weken in de klas. Je haalt de boeken bij de bieb, en brengt ze zelf weer terug.
Kosten € 50, - ex. BTW, te bestellen via onze webshop.
BoekToer collecties
Leerlingen enthousiast maken en houden voor lezen lukt door hen steeds weer nieuwe

Cultuureducatie Amstelland

en actuele boeken aan te bieden. Een collectie die ingezet kan worden als aanvulling op de

De Bibliotheek Amstelland werkt samen met Cultuureducatie Amstelland.

geprijsd en een dynamische aanvulling voor elke Schoolbibliotheek.

schoolbibliotheek. Een pakket van 40 boeken afgestemd op de vraag van de school, scherp

De Bibliotheek verzorgt de volgende twee lespakketten voor groep 1/2 en groepen 3 en 4.
BoekToer kost € 42,50 ex. BTW voor zes weken of € 130,- ex. BTW voor een schooljaar.
Organisaties bestellen dit zelf bij ProBiblio via onze webshop. De boeken kunnen vervolgens

Groep 3/4

Groep 1/2

Een stad vol verhalen

Literatuur,
beeldende kunst
Meer dan een rijtje
woorden

Poëzie, drama,
beeldende kunst

De combinatie taal en beeldende kunst komt onder meer aan bod door
middel van prentenboeken over de stad. In de tweede les in de
bibliotheek luisteren ze naar het klassieke verhaal van Babar het
olifantje. Het verhaal wordt visueel ondersteund met een vertelkastje.
Er wordt afgesloten met een liedje / dansje. Hierna wordt de les
vervolgd in / door de Kunstuitleen voor het beeldende kunstaspect.
Gedichten en versjes kunnen beelden, gevoelens en zelfs geluiden
oproepen. In dit lesprogramma ontdekken de leerlingen hoe dat werkt
en gaan ze op zoek naar hun eigen beeldtaal. Ze maken kennis met
verschillende soorten gedichten en verzinnen nieuwe woorden. Ze
veranderen de sfeer van een gedicht door er muziek of een tekening
aan toe te voegen of door een andere manier van voorlezen.

bij de Bibliotheek gehaald en teruggebracht worden.

Deskundigheidsbevordering – trainingen en inspiratie
voor docenten
Inspiratiesessie ‘Boeken voor in je klas’
Wat zijn nou echt leuke boeken voor jongens? Hoe gebruik ik leesboeken in mijn lessen?
Welke nieuwste titels zijn uit en geschikt?
We delen actuele en gevarieerde jeugdboekentips waar je direct mee aan de slag kunt

Ben je geïnteresseerd in deze lessen? Ga dan voor meer informatie
en om te bestellen naar www.cultuureducatie-amstelland.nl

in de klas. Deze inspiratiesessie is gratis en wordt drie keer per jaar aangeboden.
Data in schooljaar 2019/2020:
in september tijdens de meesters en juffendag bij boekhandel Venstra in Amstelveen,
op woensdag 26 februari in de bibliotheek Uithoorn en op woensdag 10 juni bij
de bibliotheek in Aalsmeer. Te bestellen via onze webshop.
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Cursus Open Boek
De cursus Open Boek leidt een leerkracht op tot leescoördinator. De cursus van dit schooljaar
is een geactualiseerde versie van de eerdere Open Boek cursus. In de opleiding leren cursisten
verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en
afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo
leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie. De werkvorm
Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode draad door
deze scholing. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan, de kern van
het leesplan, voor. Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden
van een leescoördinator deel uit van deze aanpak.
De cursus Open Boek kost € 350,- ex. BTW, bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur
in de bibliotheek en een afsluitende bijeenkomst. En is met 40 registeruren opgenomen
in registerleraar.nl.
Data schooljaar 2019/2020:

Informatie voor ouders
Ouderavond ‘Leesbelang’
Deze avond staat in het teken van het belang van lezen en de rol die ouders daarin spelen.
De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt vijf keer zo groot als ouders een actieve
leesopvoeding voeren. Maar hoe pak je dat aan als ouder? We bespreken onder meer welke
nieuwe boeken er verschenen zijn, hoe je een boek kiest en wat je kan doen om te zorgen
dat je kind plezier heeft met lezen. We verzorgen deze avond het hele jaar door, 90 minuten
’s avonds op locatie en is te bestellen via onze webshop.
Ouderavond ‘Mediawijsheid’
Onze mediacoaches verzorgen een interessante avond over mediaopvoeding vol eyeopeners
met handige informatie en praktische tips over kinderen op internet en sociale media.
We verzorgen deze avond het hele jaar door, 90 minuten ’s avonds op locatie en is te
bestellen via onze webshop.

Woensdagmiddag 18 september 2019, 16 oktober 2019, 6 november 2019 en 27 november
2019 van 15.00 u tot 18.00 u in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Afsluitende bijeenkomst
woensdag 15 januari 2020 19.30 u tot 21.30 u.
Bij voldoende aanmelding bieden we cursus Open Boek ook aan in het voorjaar 2020:
Woensdagmiddag 25 maart, 15 april, 13 mei en 3 juni van 15.00 u tot 18.00 u in de bieb
Amstelveen Stadsplein. Afsluitende bijeenkomst woensdag 17 juni 19.30 u tot 21.30 u.
Te bestellen via onze webshop of via de leesmediaconsulent.
Studiebijeenkomsten Open Boek
Per jaar verzorgen we twee studiebijeenkomsten Open Boek voor leescoördinatoren.
Hierdoor blijf je actief betrokken bij de laatste ontwikkelingen, kun je kennis delen
met collega’s en wordt je geinspireerd door gastsprekers.
De bijeenkomsten kosten € 50,- ex. BTW per deelnemer.
Data in schooljaar 2019/2020 zijn woensdag 20 november en woensdag 27 mei.
Te bestellen via onze webshop.
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Buitenschoolse
opvang

Abonnement
Een abonnement kost € 55,- (ex. 9% BTW) voor het schooljaar 2019 - 2020
(per kalenderjaar gefactureerd). Je kunt zoveel abonnementen afnemen als je wilt.
Te bestellen via onze webshop: webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.
Per abonnement heb je recht op:
• Bibliotheekpas voor 20 materialen/boeken, 6 weken te leen.
• Deelname aan een activiteit uit het lesaanbod voor één groep.
Daarnaast heb je recht op één adviesgesprek Leesplezier, Schoolbieb of Mediawijsheid
van 1 uur, ongeacht hoeveel abonnementen je afneemt.

Collectie
BoekToer collecties
Kinderen enthousiast maken en houden voor lezen lukt door hen steeds weer nieuwe en
actuele boeken aan te bieden. BoekToer is een collectie om in te zetten als aanvulling op
de schoolbibliotheek. Een pakket van 40 boeken afgestemd op de vraag van de BSO,
scherp geprijsd en een dynamische aanvulling voor elke vestiging.
BoekToer kost € 42,50 ex. BTW voor zes weken of € 130,- ex. BTW voor een schooljaar.
Organisaties bestellen dit zelf bij ProBiblio via onze webshop. De boeken kunnen
vervolgens bij de Bibliotheek gehaald en teruggebracht worden.

Deskundigheidsbevordering – trainingen voor pedagogisch
medewerkers
Ook de buitenschoolse opvang kan bij de Bibliotheek terecht. Kom bijvoorbeeld in de vakantie
eens langs in de Maakplaats. Of wij komen langs bij jullie. Met een Maakprogramma of met
een leesplezierproject.
Als je een prettige plek hebt waar kinderen op de BSO een boek kunnen lezen, kun je die
nog verder aanvullen met een themacollectie via BoekToer, of zelfs met een themacollectie
en programma op maat.
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Haal Meer uit Media
Kinderen groeien op in een wereld waarin digitale media niet meer weg te denken zijn.
Ouders kunnen kinderen gidsen in deze digitale wereld door het goede voorbeeld te geven
en kinderen te begeleiden. Ook de BSO heeft een rol bij mediaopvoeding. Zeker nu de BSO
vaker werkt met ouderportalen en er tablets op de groep liggen. Een kinderopvangorganisatie
moet een duidelijke visie hebben op media en kinderen. Een visie geeft richting voor beleid
en heldere kaders voor pedagogisch medewerkers én ouders. We kunnen ook helpen met een
visietraject of met een ouderavond indien gewenst.
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Onze leesconsultenten en leesmediaconsulenten trainen pedagogisch medewerkers die
werken op de bso om aan de slag te gaan met mediaopvoeding en helpen hen zo meer uit

De Maakplaats

media te halen.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten en kost € 100,- ex. BTW per deelnemer en is
te bestellen via onze webshop.

Informatie voor ouders
Ouderavond ‘Voorlezen’
Voorlezen is een feestje. Elke dag weer en het is ook nog eens heel goed voor de ontwikkeling
van je kind. Educatiemedewerkers van de Bibliotheek verzorgen een avond met voorleestips
en de leukste activiteiten voor jou en je kind.
We verzorgen deze avond het hele jaar door, 90 minuten ’s avonds op locatie en is te bestellen

In de Maakplaats kan je dingen maken. In het bijzonder dingen die met digitale

via onze webshop.

geletterdheid en met 21ste eeuwse vaardigheden te maken hebben. De wereld verandert
razendsnel en de digitale ontwikkelingen zijn niet te stoppen. Kinderen zijn de makers
van straks, en dat leren ze nu – op school, en daarbuiten, zoals in de bieb. Ze verbeelden
en verwerken verhalen met verschillende kanalen: niet alleen via een boek maar ook via
andere media, dus ‘crossmediaal’. En naast het educatieve aspect is het natuurlijk ook
gewoon heel leuk om dingen met je eigen handen in elkaar te zetten en via digitale
technieken in beweging te brengen.
In de Maakplaats ontdekken kinderen verschillende soorten robots en leren ze deze
te programmeren. Met verschillende LEGO pakketten kunnen ze ook aan de slag met
het zelf ontwerpen en bouwen van robots. Verder worden er in de workshops digitale
technieken als video, stop-motion en green screens ingezet om verhalen van kinderen
tot leven te wekken.
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Voortgezet
onderwijs

Strategische samenwerking tussen bibliotheek
en het voortgezet onderwijs
Je wilt jongeren stimuleren om (meer) te lezen. En ze leren om beter en verstandiger
om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek Amstelland ondersteunt
middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige leesmedia
consulenten, met inspirerende boeken en met een goede lees- en leeromgeving.
Onze samenwerking met een school geven we vorm via de volgende punten:
• Strategische netwerksamenwerking is geborgd in beleid van school,
bibliotheek en gemeente.
• Actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving
verrijkt het leesonderwijs.
• Deskundige leesmediaconsulent van de bibliotheek adviseert en ondersteunt
de deskundige lees/taalcoördinator en het team van de school.

activiteiten en campagnes.

‘‘

• Dagelijks aandacht voor lezen en mediawijsheid via werkvormen,

• Jaarlijkse doelen en activiteiten worden vastgelegd in een lees- en/of mediaplan.
• Jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten.

• Digitaal portaal voor het zoeken en uitlenen van boeken, het stimuleren
van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

Wij zien op de mondelinge examens heel veel

boeken langskomen die de leesmediaconsulent
in de lessen heeft besproken.
28
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In het primair onderwijs werkt nu al 44% van de scholen met de bibliotheek samen in
het programma de bibliotheek op School. Sinds enige jaren is dit ook beschikbaar voor
het voortgezet onderwijs, met name in het VMBO. Ongeveer 10 % van de scholen deed
in 2018 mee.

Lesaanbod
Scholen die een abonnement hebben bij de Bibliotheek Amstelland, kunnen lessen op
het gebied van leesplezier of digitale geletterdheid afnemen.
Onderbouw alle
schooltypen

Leesplezier op maat

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Leesplezier

Onderbouw alle
schooltypen

De do’s & dont’s op
social media

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Digitale
geletterdheid

Onderbouw alle
schooltypen

De kracht en het gevaar
van nepnieuws

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Digitale
geletterdheid

Bovenbouw havo/
vwo/gymnasium

Lezen voor de lijst

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Leesplezier

Bovenbouw havo/
vwo/gymnasium

Film en boek

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Leesplezier

Bovenbouw havo/
vwo/gymnasium

Informatievaardigheden
bij Profielwerkstukken

60-75 min.
op school

€ 45,- ex. BTW

Digitale
geletterdheid

Ben je geïnteresseerd in deze lessen? Ga dan voor meer informatie en om te bestellen
naar onze webshop.

Abonnement
Een abonnement kost € 100,- (ex. 9% BTW) voor het schooljaar 2019 - 2020.
Je kunt zoveel abonnementen afnemen als je wilt. Te bestellen via onze webshop:

Deskundigheidbevordering – trainingen en inspiratie
voor docenten

webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.

Wij denken graag mee over een lees- en mediaplan in het voortgezet onderwijs

Per abonnement heb je recht op:

Daarnaast kunnen we adviseren op de volgende gebieden:

• Schoolpas voor 20 materialen/boeken, 6 weken te leen.
• Een adviesgesprek Leesbevordering, Mediawijsheid of Schoolbieb op locatie.
• Deelname aan een activiteit uit het workshopaanbod voor één groep.
• Geen administratiekosten voor het gratis lidmaatschap van kinderen t/m 17 jaar.
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en we kunnen samen landelijke leesbevorderingsprojecten opzetten.
• het ontwikkelen van een nieuwe leeslijst.
• een les op maat bij een ander vak dan Nederlands.
• inrichten / opzetten mediatheek of schoolbibliotheek.
Eén adviesgesprek is inbegrepen per abonnement.
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Informatie voor ouders

Cultuureducatie Amstelland

Ouderavond ‘Mediawijsheid’

De bibliotheek Amstelland werkt samen met Cultuureducatie Amstelland.

Hoe ga je als ouder om met de steeds sterkere invloed van social media? Wat doe je als je

De volgende rondjes Cultuur worden in door de bibliotheek verzorgd.

kind bijvoorbeeld te maken krijgt met cyberpesten? Of met concentratieproblemen als

informatie en veel praktische tips over tieners op internet en sociale media. Of een game
verslaving opbouwt?
We verzorgen deze avond het hele jaar door, 60 -75 minuten ’s avonds op locatie.
Te bestellen via onze webshop.
Ouderavond ‘Het belang van lezen’
Er zijn kinderen die thuis grootgebracht worden in een taalrijke omgeving en er zijn kinderen
die opgroeien zonder thuis met boeken en leesplezier in aanraking te komen. Wat zijn de
gevolgen van een leesarme thuisomgeving als het gaat om bijvoorbeeld taalachterstand,
geletterdheid en leesplezier? Hoe pak je dat aan als ouder, wat zijn de do’s en dont’s en hoe
stimuleer je tieners om naar een boek te grijpen?

Leerjaar 2, 3, 4 Leerjaar 1, 2, 3

Onze leesmediaconsulent verzorgt een interessante avond vol eyeopeners met handige

Alle leerjaren

het gaat om huiswerk maken? Een gameverslaving opbouwt?

Alle schooltypen

Bouw een escape room
In deze unieke workshop gaan twee tot vier teams van maximaal
6 personen voor elkaar een escaperoom maken. Elk team verzint n.a.v.
een reeks spannende boeken een eigen verhaal/thema voor hun kamer
en gaan aan de slag met het aanwezige materiaal en voorbeeld puzzels
om hun kamer om te bouwen tot escape room.

Havo/vwo/
gymnasium

Poëzie
In deze les worden de leerlingen ondergedompeld in poëzie. Na een korte
introductie gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken 10 korte gedichten.
Van de Haiku tot een stapelgedicht met boeken, het gaat iedereen lukken
om gedichten te fabriceren!

Havo/vwo/
gymnasium

Creatief schrijven – De Column
In deze workshop verdiepen leerlingen zich in de column. Gezamenlijk
wordt er gekeken naar voorbeelden, waarin stijl en thema’s onder de
loep worden genomen. Daarna gaan leerlingen hun eigen tone of voice
ontdekken in een column die ze aan de hand van een thema gaan schrijven.

We verzorgen deze avond het hele jaar door, 60 - 75 minuten ’s avonds op locatie.

Ben je geïnteresseerd in deze lessen? Ga dan voor meer informatie en om te bestellen

Te bestellen via onze webshop.

naar www.cultuureducatie-amstelland.nl.
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Bestel het aanbod in de webshop
In de webshop vind je het complete educatieve aanbod voor kinderopvang, primair onderwijs
en voortgezet onderwijs. Iedere instelling uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn kan hier
producten bestellen. Om gebruik te maken van het aanbod heb je een abonnement nodig.
De webshop is te bereiken op webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl.
Onder het kopje producten vind je ons volledige aanbod op alfabetische volgorde.
Je kunt ook zoeken op doelgroep (bijvoorbeeld primair onderwijs) en/of thema
(bijvoorbeeld mediawijsheid) of op trefwoord.
Na het afronden van de bestelling ontvang je een bevestigingsmail. Wij gaan daarna
roosteren en proberen je wensen in te willigen. De lessen worden in verschillende
perioden in het jaar en op verschillende dagdelen per week aangeboden.
Wanneer je vóór eind juli 2019 bestelt, ontvang je voor het eind van de zomervakantie
het rooster.
Bij annulering minder dan 24 uur voor de les, of wanneer een klas zonder bericht wegblijft,
wordt de les toch in rekening gebracht. Wijzigen op de website zijn voorbehouden.

Samenwerking met het mbo
Aandacht voor taal blijft belangrijk, zeker ook voor het mbo. De Bibliotheek Amstelland heeft
uitgebreide mogelijkheden om daarin te ondersteunen. Neem contact op met Gertrude
Hoogendoorn, via 020 5455562 of stuur een e-mail naar educatie@debibliotheekamstelland.nl.
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Ken je onze
E-ducatie Nieuwsbrief al?
Met de nieuwsbrief ontvang je elke zes
weken actuele informatie over het programma,
de lessen, eventuele inhoudelijke wijzigingen.
Daarnaast delen we interessant nieuws, 
jeugd- en kinderliteratuurrecensies
en lessuggesties.
Schrijf je in op
www.debibliotheekamstelland.nl/nieuwsbrief

