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INLEIDING

Samen een rijke lees- 
en leeromgeving 
creëren
Beste docent,

In deze brochure vind je een overzicht van leerzame 
en uitdagende projecten, workshops en activiteiten 
om leesplezier en digitale geletterdheid te versterken. 
Vervolgens kun je deze producten in de webshop op 
www.bibliotheekvenlo.nl bestellen. De webshop is een 
uitbreiding en verdieping van onze samenwerking als 
educatieve partners.

Het team onderwijs van de Bibliotheek Venlo werkt samen 
met jou aan het vergroten van het leesplezier en de 
digitale geletterdheid van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Deze vaardigheden brengen kennis, stimuleren 
het denken en bevorderen de taalontwikkeling. Ze zijn 
van belang voor de ontwikkeling van de creativiteit en 
de verbeeldingskracht. 

Blader de brochure door en laat je verrassen door het grote 
en uitdagende aanbod. Heb je vragen over producten? 
Laat het ons weten en de medewerkers van ons team 
onderwijs nemen graag contact met jou op. 

Hartelijke groet,

Geja Olijnsma
directeur-bestuurder

de Bibliotheek Venlo

‘Onze droom is dat de kinderen 
in Venlo alle mogelijkheden 
kunnen omarmen die bij een 
rijke lees- en mediaopvoeding 
horen’. 
Uit: Dromen waarmaken. 
Beleidsplan van de Bibliotheek Venlo | 2019 - 2022

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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Het team onderwijs van de Bibliotheek Venlo
Het team onderwijs bestaat uit lees-
mediaconsulenten, BoekStartcoaches en 
projectleiders en beschikt over een brede kennis 
en expertise door ervaring vanuit verschillende 
werkgebieden. Voor het voortgezet onderwijs 
vormen teamleider Tess Holtermans en lees-
mediaconsulent Tessa Geurts de contactpersonen. 
Zij combineren hun ervaring met de expertise 
van de onderwijspartners in het voortgezet 
onderwijs om zo tot een passend aanbod voor de 
jonge Venlonaar te komen. Uitgangspunt is het 
aanbieden van een doorgaande leeslijn van 0 tot 
18 jaar en het ontwikkelen van mediawijsheid en 
informatievaardigheden.

Doorgaande leeslijn van 0 tot 18 jaar: 
Voor het peuteraanbod hebben we in 2019 
de BoekStartcoach geïntroduceerd op 
het consultatiebureau, en dit werkgebied wordt 
verder uitgebreid met de kinderdagverblijven.
De lees-mediaconsulenten zijn via de Bibliotheek 
op school op 40 basisscholen aanwezig in een 
ondersteunende en - in toenemende mate - 
adviserende functie. Met de Bibliotheek op school 
in het voortgezet onderwijs trekken we de leeslijn 
door en werken we met de campussen samen 
door diverse projecten en workshops voor 
leerlingen aan te bieden.

Tess Holtermans
teamleider onderwijs

EVEN VOORSTELLEN

Tessa Geurts
lees-mediaconsulent



5

LEESPLEZIER

In deze brochure vind je een groot aantal 
projecten waarmee we het leesplezier van 
leerlingen stimuleren. Als je plezier hebt in 
lezen, ga je vaker lezen. En als je vaak leest, 
ga je steeds beter lezen. Goed kunnen lezen 
is een randvoorwaarde om mee te kunnen 
doen in de maatschappij, net zoals digitale 
geletterdheid. Samen met jullie willen we 
zoveel mogelijk  jongeren met plezier laten 
lezen. 

Het driejaarlijkse PISA-onderzoek laat in 
2019 zien dat aandacht voor leesbevordering 
belangrijker is dan ooit. Het onderzoek laat 
zien dat de leesprestaties van vijftienjarigen 
in Nederland steeds verder wegzakken. De 
leesvaardigheid van middelbare scholieren 
in ons land is met een flinke klap gedaald tot 
onder het gemiddelde van de 37 rijke landen 
die meedoen aan het PISA-onderzoek. De 
leesmotivatie onder Nederlandse jongeren is 
dan ook erg laag.

Onze lees-mediaconsulent kan jou adviseren 
welke projecten passen bij de kenmerken 
van jouw leerlingen. Ook bieden we 
activiteiten en workshops voor professionals 
binnen deze gebieden.

5

Studenten van de Pabo Venlo (Fontys) in de 
Bibliotheek Venlo waar ze ieder jaar een aantal 
lessen verzorgen.

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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LEESPLEZIER

Docenten kunnen door de Bibliotheek Venlo 
projectcollecties laten samenstellen ter ondersteuning 
van het (bestaande) lesmateriaal. Een passende collectie 
van maximaal 50 materialen wordt samengesteld. 
Afhankelijk van het thema kunnen er minder collecties of 
minder boeken per collectie beschikbaar zijn. 
De leentermijn is 6 weken. 

De Bibliotheek Venlo daagt leerlingen uit om samen met 
de Bibliotheek een auteursbezoek te organiseren. 
De leerlingen interviewen de auteur, lezen zijn of haar 
werk en maken een verwerkingsopdracht. 
Het auteursbezoek kan zowel op school als in de 
Bibliotheek Venlo plaatsvinden.  

Voor alle niveaus en jaarlagen
Projectcollectie

  € 1,- per boek 
 (per campus 4x gratis in basispakket)

Voor alle niveaus en jaarlagen
Auteursbezoek | inclusief programma bij 
de Bibliotheek Venlo

  Per groep € 55,- exclusief kosten voor de auteur 
(1 auteursbezoek voor maximaal 4 groepen zit in het basis-
pakket, dit is exclusief € 55,00 organisatiekosten per groep).

Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.
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Jaarlijks terugkerende auteurstour behorende bij de 
landelijke Boekenweek voor jongeren. 
De Bibliotheek Venlo kan in samenwerking met de 
deelnemende campus(sen) de organisatie op zich nemen 
en zorgen voor een passende boekencollectie 
(zie ‘projectcollectie’). 
Aanmelden voor Literatour kan vanaf eind 
april/begin mei via de Schrijverscentrale 
(www.deschrijverscentrale.nl/campagnes). 
Wees er snel bij!

In een workshop van 2 uur leren jongeren hoe ze uit het 
niets een verhaal kunnen schrijven, geïnspireerd door 
hun (directe) omgeving op dat moment. Leerlingen leren 
over de verschillende stappen die je zet om een verhaal 
op te bouwen. Tijdens de workshop schrijven ze een kort 
verhaal.

Voor bovenbouw vmbo, havo en vwo
Literatour | Boekenweek voor jongeren

  Per campus € 55,00 exclusief de kosten voor de 
auteur en collectie

 Periode: september

Voor alle niveaus en jaarlagen
Workshop storytelling | 
schrijf je eigen verhaal

 2 uur

  Per groep € 110,- (maximaal 30 leerlingen)

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
http://www.deschrijverscentrale.nl/campagnes 
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Met de gratis app ‘Wolk’ kunnen bezoekers van de 
Bibliotheek door een virtueel museum vol poëzie 
wandelen. Met gebruik van augmented reality komen 
gedichten tot leven op een manier die goed aansluit bij 
de belevingswereld en het mediagebruik van jongeren. 

Bij de app is een lesprogramma ontwikkeld door 
ProBiblio*. De Bibliotheek Venlo biedt dit lesprogramma 
in de vorm van workshops aan, waarbij leerlingen 
kennismaken met (moderne) poëzie en zelf een gedicht 
gaan schrijven.

*ProBiblio is de provinciale serviceorganisatie voor 
Bibliotheken in Noord- en Zuid Holland.

Een rapper geeft in de klas een workshop rappen. 
Leerlingen leren over rap, rijmen, rijmschema’s, flow 
enzovoort en nemen een eigen rap op in de klas. Is er nog 
tijd, dan schrijven leerlingen ook nog gezamenlijk een 
refrein en als het kan maken ze zelfs een eigen beat. 

Inclusief een voorbereidende powerpoint presentatie 
bomvol beeldmateriaal, muziekfragmenten en 
video’s over het ontstaan en de geschiedenis van de 
hiphop(cultuur).

Voor alle niveaus en jaarlagen
Wolk! | poëzieworkshop

 90 minuten 

 Per groep € 95,- per workshop

Voor alle niveaus en jaarlagen
Hiphop in je bieb! | rapper in de klas

 2 lesuren

 € 55,- voor organisatie en powerpoint | 
 excl. kosten rapper

LEESPLEZIER
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Naar aanleiding van een gezamenlijk bekeken boek-
verfilming i.s.m. de Nieuwe Scene gaan leerlingen in 
gesprek over (de thema’s in) de film, keuzes van de 
schrijver en de regisseur en de opbouw van een verhaal. 
Vervolgens bedenken ze een alternatief verloop van het 
verhaal van de film. Ze visualiseren dit door een digitaal 
storyboard te maken en presenteren deze storyboards op 
groot scherm.

De onderbouw gaat aan de slag met Tsjik van Wolfgang 
Herrndorf. De bovenbouw gaat aan de slag met The Hate 
U Give van Angie Thomas.

Doe mee met deze voorleeswedstrijd om het lezen 
van jeugdliteratuur te stimuleren en het leesplezier 
van jongeren te vergroten. De beste voorlezers van 
de school komen naar de Bibliotheek Venlo voor een 
masterclass voorlezen door een bekende auteur. 
Deelnemende klassen kunnen gebruik maken van een 
passende collectie van de Bibliotheek (zie hiervoor: 
‘projectcollectie’). 

De wedstrijd bestaat uit vier rondes: op school, lokaal, 
provinciaal en landelijk. Indien gewenst krijgen scholen 
boekenadvies en ondersteuning bij de organisatie van 
de schoolronde. Vanaf de provinciale voorronde krijgt de 
finalist boekenadvies op maat.

Voor alle niveaus en jaarlagen
Literatuur en film | film en workshop

 1,5 tot 2 uur film en 2 uur workshop 

 Per groep € 95,- plus € 6,- per leerling voor de film

Voor brugklassen
Read2Me | dé voorleeswedstrijd voor 
brugklassers

  Per school € 110,- 

 Periode: december tot en met mei

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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Voortbeweging door luchtstromen, de kracht van wind en 
het zelf maken van een BouwBeest zijn de ingrediënten 
van BouwBeesten. In een workshop doorlopen leerlingen 
fases van het maakproces. Ze leren over natuurkundige 
verschijnselen en over het ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van oplossingen voor technische problemen, 
terwijl ze zelf bouwen met alledaagse, zelf meegebrachte 
materialen. De ochtend wordt afgesloten met een 
battle, waarin de zelfgemaakte creaties het tegen elkaar 
opnemen. Er is tijdens de bijeenkomst speciale aandacht 
voor leesplezier. 

Kennismaking met de collectie van de Bibliotheek Venlo: 
wat voor soort boeken zijn er allemaal en hoe kun je een 
goed boek voor jezelf kiezen? In een biebsafari vertelt een 
biebmedewerker precies waar je wat kunt vinden en krijg 
je allerlei tips voor het vinden van leuke boeken.

Voor brugklassen
BouwBeesten | 
onderdeel van de MAAKfabriek

 1 dagdeel (ochtend) 

 Per groep € 110,- inclusief materialen

Voor brugklassen
Zoek een boek! | groepsbezoek 

 1 lesuur 

 Per groep € 55,- (gratis in basispakket)

LEESPLEZIER Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.
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In een workshopochtend gaan leerlingen aan de slag met 
het maken van bewegende kartonnen figuren. Ze maken 
papertoys van stevig papier. De kleurrijke designs draaien 
360 graden in de rondte, omdat ze in beweging worden 
gebracht door een Micro:bit.. Met dit instrument maken 
leerlingen makkelijk kennis met de wereld van digitaal 
programmeren. 

De leerlingen zijn bezig met taal, techniek en ontwerpen. 
Ook is er speciale aandacht voor leesplezier. Living 
cardboard is ontwikkeld met papertoy artist Matthijs 
Kamstra en Astrid Poot, expert op het gebied van maken, 
kunst, techniek en onderwijs.

Leerlingen gaan de 
weddenschap aan met drie 
bekende Nederlanders om 
drie boeken te lezen in zes 
maanden. Ze komen klassikaal 
naar de Bibliotheek Venlo, 
waar ze een mini-workshop 
krijgen over het uitzoeken van 
een goed boek. Vervolgens 
gaan ze onder begeleiding van 
een medewerker op zoek naar 
een geschikt boek.

Voor de brug- en tweede klas
Living cardboard | 
onderdeel van de MAAKfabriek

 1 dagdeel (ochtend) 

  Per groep € 110,- inclusief materialen

Voor vmbo
De Weddenschap | 
3 boeken in 6 maanden

  Per groep € 55,00

 Periode: november tot en met april

Hernieuwde kennismaking 
met de Bibliotheek Venlo 
met tips over het zoeken en 
vinden van een (goed) boek 
en lezen voor de lijst, inclusief 
creatieve verwerkings-
opdracht.

Voor bovenbouw vmbo, havo en vwo
Lezen voor de lijst

 1 lesuur 

 Per groep € 55,-

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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LEESPLEZIER

Voor brugklas, onderbouw havo/vwo, onderbouw vmbo
Stopmotion | creatief met je Chromebook

 € 110,00 per groep

Leerlingen kiezen een gedicht(je) van internet, waarna ze dit gedicht uitbeelden met 
allerlei materialen, zoals papier, klei, legopoppetjes enzovoort.
Ze maken hiervan een stopmotionfilmpje met hun eigen Chromebook. Dit vergt nogal 
wat creativiteit en tekstbegrip! De soms bijzonder creatieve en/of hilarische resultaten 
worden uiteindelijk op groot scherm aan de hele groep gepresenteerd. 
Stopmotion is een workshop van 2 uur.

Voor brugklas en tweede klas vmbo, havo, vwo
De Vliegensvlugge Verteller

 € 55,- per lesuur, maximaal 3 groepen per lesuur

De Vliegensvlugge Verteller komt in de klas met een selectie van 3 tot 5 boeken. 
De docent voorziet de Vliegensvlugge verteller vooraf van informatie over de klas, zodat 
de meegenomen boeken geschikt zijn voor die specifieke klas. In 10 tot 15 minuten tijd 
introduceert de Vliegensvlugge Verteller met passie en enthousiasme deze boeken in 
de klas.
De Vliegensvlugge Verteller motiveert leerlingen boeken te lezen die ze zelf misschien 
niet zouden kiezen en laat leerlingen kennismaken met het uitgebreide aanbod boeken 
voor deze leerlingen. De docent wordt ontzorgd en leert zelf ook nieuwe titels kennen.

Voor brugklas en onderbouw vmbo
Nederland Leest Junior

 Uitleenpakket (gratis)

In de maand november start jaarlijks Nederland leest Junior. Het thema voor het 
nieuwe schooljaar wordt steeds in het voorafgaand voorjaar bekendgemaakt. Een 
boekenpakket bestaat uit 32 exemplaren van het themaboek waarmee de leerlingen 
aan de slag gaan. Ook is er bijbehorend lesmateriaal. Met dit verdiepende programma 
gaat de klas samen in gesprek over het thema en worden leeservaringen met elkaar 
gedeeld.
Dit uitleenpakket kun je het hele jaar door bestellen. 

NEDERLAND
LEEST
JUNIOR
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In onderstaande afbeelding worden de 21-eeuwse 
vaardigheden genoemd die de motor zijn achter het 
hedendaags onderwijs.

Tot die vaardigheden behoren ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden en  mediawijsheid, ofwel 
digitale geletterdheid. Met onze toegang tot enorme 
hoeveelheden informatie is het belangrijk dat kinderen 
leren hoe ze relevante informatie kunnen zoeken, 
selecteren, verwerken en gebruiken. Want hoewel onze 
kinderen opgroeien met hun smartphone en tablet wil 
dat niet zeggen dat ze per definitie digitaal geletterd 
zijn. Om dit te ontwikkelen hebben ze steeds meerdere 
vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld: wanneer je op zoek 
gaat naar achtergrondinformatie op het internet moet 
je de computer bedienen (ICT-basisvaardigheden) 
en weten waar en hoe je informatie online moet 
zoeken en beoordelen (informatievaardigheden). 
Bronnenonderzoek en het herkennen van nepnieuws 
maakt hier deel van uit. Ook is het van belang om te 
weten welke informatie je beter wel/niet online kunt 
delen met het oog op privacy (mediawijsheid). 

In deze brochure vind je een 
aantal projecten op het gebied van 
digitale geletterdheid. Onze  lees-
mediaconsulent geeft graag advies 
over de inzet van de projecten voor 
jouw leerlingen.

DIGITALE GELETTERDHEID

Bron: SLO en Kennisnet

13venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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In My Media Story leggen leerlingen hun mediagebruik 
en dat van hun ouders/verzorgers vast in een mini-
magazine. Hoe oud was jij toen je je eerste mobieltje 
kreeg? Zit je op Insta of Snapchat? En wie zit er eigenlijk 
meer op zijn telefoon? Jij of je ouders? 

Daarnaast staan er tips in over apps, games, websites en 
social media om de digitale wereld beter te begrijpen. 
Kortom: een mini-magazine dat aansluit bij de 
belevingswereld van brugklassers, waarin leerlingen 
op een positieve en actieve manier meer leren over 
mediagebruik.  

Indien gewenst kan de Bibliotheek Venlo een passende 
projectcollectie samenstellen.

In My True Story wordt het onderwerp sexting 
bespreekbaar gemaakt. De klas werkt toe naar een groep 
die in vertrouwen met elkaar omgaat. Hoeveel procent 
van de jongeren heeft weleens naaktfoto’s of filmpjes 
ontvangen? Is sexting volgens de wet strafbaar? En hoe 
lang blijft een foto bewaard op het internet?  

Dit lespakket koppelt mediawijsheid en leesplezier aan 
elkaar met de waargebeurde verhalen ‘Onder mijn huid’ 
en ‘15’ van Marlies Slegers. In vijf lessen komen actuele en 
relevante onderwerpen voorbij. Het pakket biedt voldoende 
gespreksstof voor de klas. Naast een klassikaal deel gaan de 
leerlingen zelfstandig aan de slag met opdrachten.

Voor brugklassen
My Media Story | 
mini-magazine over mediagebruik

  € 133,04 voor 100 exemplaren via Cubiss* 

 (https://www.cubiss.nl/shop/my-media-story)

Voor de onderbouw
My True Story | 
lespakket rondom sexting

  € 217,74 voor 90 exemplaren via Cubiss* 

 (https://www.cubiss.nl/shop/my-true-story)

DIGITALE GELETTERDHEID Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.

* Cubiss is de provinciale serviceorganisatie van Limburgse en Brabantse Bibliotheken.

http://www.cubiss.nl/shop/my-media-story
http://www.cubiss.nl/shop/my-true-story
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Het huidige informatielandschap (nepnieuws, 
filterbubbels en social media) vraagt om vernieuwend 
lesmateriaal waarmee leerlingen vaardigheden aanleren 
die ervoor zorgen dat zij daadwerkelijk succesvol kunnen 
deelnemen aan de maatschappij van vandaag én 
morgen.  
De lessenreeks mediawijsheid, met maar liefst 27 kant-
en-klare lessen, draagt bij aan de ontwikkeling van 
bewuste, kritische en actieve leerlingen die voorbereid 
zijn op onze mediarijke samenleving. Zo gaan de 
leerlingen informatie toevoegen op Wikipedia, eigen 
nepnieuws maken, informatie filteren en een infographic 
maken.  
Voor grotere docententeams kunnen extra activatiecodes 
worden aangevraagd via webshop@cubiss.nl

Voor de onderbouw
Lessenreeks mediawijsheid

  Per schoollicentie voor 6 docenten €192,39 
 via Cubiss*

 Periode: 1 jaar

Je wilt de leerlingen goed op weg helpen op het gebied 
van informatievaardigheden, maar hoe? Met de 
lessenreeks informatievaardigheden draag je bij aan de 
ontwikkeling van bewuste, kritische en actieve leerlingen 
die voorbereid zijn op de mediarijke samenleving van 
vandaag én morgen. 

Een schoollicentie bestaat uit zes activatiecodes waarmee 
zes docenten een persoonlijk account aan kunnen maken. 
Voor grotere docententeams kunnen extra activatiecodes 
worden aangevraagd via webshop@cubiss.nl

Onderbouw vmbo/havo/vwo 
Informatievaardigheden voor leerlingen | 
schoollicentie via Cubiss*

  Schoollicentie € 192,39 via Cubiss*

 Periode: 1 jaar

* Cubiss is de provinciale serviceorganisatie van Limburgse en Brabantse Bibliotheken. venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
mailto:webshop%40cubiss.nl?subject=Extra%20activatiecodes%20%7C%20
mailto:webshop%40cubiss.nl?subject=Extra%20activatiecodes%20%7C%20
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DIGITALE GELETTERDHEID

Een gekwalificeerde medewerker van de Bibliotheek 
verzorgt een masterclass over het zoeken en vinden 
van relevante informatie aan leerlingen die een 
profielwerkstuk maken. 

Een heel praktisch gerichte kickstart van het 
bronnenonderzoek voor het profielwerkstuk, waarbij 
leerlingen aan het einde van de les de deur uitlopen 
met minimaal enkele bruikbare bronnen voor hun 
profielwerkstuk. 
Masterclass van 1 lesuur. Leerlingen kunnen hier zelf of 
onder begeleiding van een docent aan verder werken.

Voor 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo
Masterclass Zoeken en vinden | voor het 
maken van profielwerkstukken

 1 lesuur

  Per groep € 55,00 (GRATIS in basispakket)

De Bibliotheek Venlo begeleidt leerlingen die hun 
profielwerkstuk schrijven, indien het onderwerp past bij 
de Bibliotheek. De Bibliotheek Venlo kan ondersteunend 
zijn in het zoeken en vinden van informatie en expertise 
bieden op het gebied van het onderwerp.

Voor 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo 
Zoeken, vinden en expertise | individuele 
begeleiding bij profielwerstukken

  GRATIS in basispakket | maximaal 5 leerlingen

 Periode: september tot en met februari
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‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’ is de 
lesomgeving van Stichting Digisterker voor vierdejaars 
vmbo-leerlingen. 

In de modules maken leerlingen en studenten aan de 
hand van thema’s kennis met digitale overheidsdiensten. 
Ze leren zelfstandig gebruik te maken van deze diensten. 

Voor vmbo-4 en MBO-1
Doe je digiding! | 
via www.doejedigiding.nl 

  GRATIS voor 30 leerlingen per docent

17

jongeren en de digitale overheid

venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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Taalhuis Venlo
De thuissituatie speelt een belangrijke rol bij de 
taalontwikkeling van een kind. In Venlo heeft bijna 1 op 
de 5 inwoners ouder dan 16 jaar moeite met het lezen 
en schrijven van de Nederlandse taal. Dat betekent ook 
dat een groot aantal leerlingen thuis te maken heeft 
met ouders die niet of moeilijk een ondersteunende rol 
kunnen spelen bij de schoolopleiding van hun kinderen. 
Met de inzet vanuit het Taalhuis Venlo in de 
Stadsbibliotheek en de Taalpunten in Blerick en Tegelen 
kunnen we laagtaalvaardige ouders bereiken en passend 
ondersteunen. Hier kunnen ouders die beter Nederlands 
willen leren spreken, lezen of schrijven of op zoek zijn naar 
een passende computercursus, terecht met hun vragen. 
Met de training ‘Herkennen en Doorverwijzen’ (pagina 21) 
leer je als professional hoe je laaggeletterdheid herkent en 
bespreekbaar maakt. Je kunt ouders/verzorgers vervolgens 
ondersteuning bieden door hen te verwijzen naar het 
Taalhuis in de Stadsbibliotheek of een van de twee 
Taalpunten. Getrainde vrijwilligers bekijken samen met 
hen wat de vraag is en welk aanbod hierbij past.

 Taalhuis Venlo | Stadsbibliotheek Venlo, 
 Begijnengang 2
 Maandag:  14.00 uur - 16.00 uur
 Dinsdag: alleen op afspraak via 
 taalhuis@bibliotheekvenlo.nl
 Donderdag:  15.00 uur -17.00 uur 

 Taalpunt Blerick | Huis van de Wijk 
 Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6
 Iedere dinsdag in de oneven kalenderweken van 
 09.00 uur - 11.00 uur.

 Taalpunt Tegelen | Tegels Informatie Punt (TIP), 
 Kerkstraat 2a
 Iedere maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur

LAAGTAALVAARDIGE OUDERS BEREIKEN
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Voorbereiding op voorleeswedstrijd Read2Me 
met schrijfster Margje Woodrow

19venlo-edu.op-shop.nl

http://venlo-edu.op-shop.nl
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PROFESSIONALS
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Deze training brengt schoolbreed het belang van 
leesbevordering en de toepassingsmogelijkheden in de 
school voor het voetlicht. Dit is niet alleen interessant 
voor de docenten Nederlands en moderne vreemde talen, 
maar ook voor docenten in de zaakvakken. 

De training biedt voldoende aanknopingspunten om 
vervolgens met het leesplan van de school aan de slag 
te gaan. Het is een praktische training met veel tips en 
aanknopingspunten voor de dagelijkse onderwijspraktijk. 

De training wordt gegeven op 1 dagdeel voor alle drie de 
campussen gezamenlijk. Indien gewenst kan de training 
ook aangepast worden voor havo/vwo.

Voor docenten
Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!

   GRATIS in basispakket (maximaal 25 deelnemers)

 Datum in overleg

Met de Bibliotheek op school voor het voortgezet 
onderwijs bieden we een strategische aanpak voor de 
leesbevorderende functie van de Bibliotheek. Samen 
zorgen we voor leerlingen die (digi)taalvaardig zijn. 
Ons gezamenlijke doel is immers dat leerlingen na hun 
schoolopleiding zo goed mogelijk hun verdere weg 
kunnen vinden in onze samenleving. Een goede (digi)
taalvaardigheid is hierbij een onmisbare voorwaarde.

Als professional in het onderwijs heb je goed zicht op 
de ontwikkeling van jouw leerlingen. Met de producten 
in de webshop ondersteunen we de mogelijkheden om 
hen een breed en gevarieerd lesprogramma te bieden. 
Daarnaast bieden we ook een aantal activiteiten en 
workshops aan om jouw deskundigheid te bevorderen. 
Mis je een bepaalde verdieping of heb je andere vragen 
die je aan ons wilt voorleggen, ons team onderwijs 
(pagina 4) denkt graag met jou mee. 
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In Venlo is bijna 1 op 5 inwoners ouder dan 16 jaar 
laaggeletterd. Dit wordt door schaamte vaak verborgen 
voor de omgeving. Niet goed kunnen lezen en schrijven 
zorgt er echter voor dat iemand niet zelfstandig kan zijn. 
Van reizen tot koken, op elk vlak doen zich praktische 
problemen voor als je informatie niet begrijpt. Ook de 
informatie van de school wordt niet begrepen en ouders 
kunnen hun kinderen niet of moeilijk begeleiden bij de 
studie. 
Daarom is het belangrijk dat de omgeving de signalen 
herkent. Docenten en onderwijsondersteuners hebben 
hierbij een belangrijke rol. In deze workshop komt het 
volgende aan de orde: Wat betekent het om laaggeletterd 
te zijn? Waar let je op en hoe ga je het gesprek met deze 
ouders aan? Welke mogelijkheden zijn er Venlo om aan 
de taalvaardigheid te werken?

Scholing voor professionals algemeen
Workshop Herkennen en Doorverwijzen 
van laaggeletterden 

  GRATIS

 Datum en locatie: In overleg

Een professional van de Bibliotheek Venlo komt op school 
een ‘train de trainer’ verzorgen voor de lessenreeks 
‘Zoeken & vinden voor de tweede klas’. Deze lessenreeks 
bestaat uit 5 lessen en helpt leerlingen stap voor stap een 
onderwerp te bepalen voor een werkstuk of spreekbeurt, 
en hiervoor informatie te vinden en te beoordelen. 
Tenslotte komen er tips aan bod om een goede 
presentatie te leren geven. 

De lessenreeks is ook vrijblijvend te gebruiken zonder 
‘Train de trainer’ via https://www.bibliotheekvenlo.nl/
jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html 

Voor docenten van de tweede klas van alle niveaus
Zoeken & vinden voor de tweede klas | 
train de trainer

 1 uur

  Per groep docenten € 55,00 (max. 25 deelnemers)

venlo-edu.op-shop.nl

 https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html
 https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html
http://venlo-edu.op-shop.nl
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Activiteiten voor leerlingen
In de Stadsbibliotheek hebben we een uitgebreide 
programmering voor de jonge Venlonaar. Kinderen 
maken zo kennis met de openbare Bibliotheek als een 
belangrijke aanvulling op de Bibliotheek op school.
Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs 
wordt deze programmering verder uitgebreid 
met bijvoorbeeld bezoeken van schrijvers en 
rappers, workshops en een uitbreiding van de 
collectie. Zo hebben we graphic novels toegevoegd, 
bingewaardige series en Engelstalige boeken. 
Leerlingen vinden de boeken voor hun leeslijst in een 
apart rek en kunnen voor boekentips en aanvullende 
informatie terecht bij de medewerkers van de 
Stadsbibliotheek. 
Ook voor ouders staan er allerlei interessante 
onderwerpen op het programma.

Kijk op www.bibliotheekvenlo.nl
voor een overzicht van 
alle activiteiten of haal de 
kwartaalkalender op bij een 
Bibliotheekvestiging bij jou in 
de buurt. 

STADSBIBLIOTHEEK
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SAVE THE DATE | StudyShare

(Eindexamen)leerlingen kunnen tijdens 
StudyShare gratis en prikkelarm komen 
studeren in de Bibliotheek. 

Onze Podiumzaal is hiervoor ingericht als studiezaal. 
Telefoons en praten is niet toegestaan. 
Leerlingen studeren in blokken van 3 x 45 minuten 
gestudeerd, waarna er een verplichte pauze is. 
Tijdens een studieblok is de ruimte gesloten. 
Een vrijwilliger houdt toezicht. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven via Eventbrite.

Voor eindexamenleerlingen op alle niveaus

StudyShare
  GRATIS

 Periode: 2 weken voorafgaande 
 aan de centrale examens

23venlo-edu.op-shop.nl
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