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INLEIDING

Samen een rijke lees- 
en leeromgeving 
creëren
Beste leerkracht, leerkrachtondersteuner en 
pedagogisch medewerker, 

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.

De lees-mediaconsulenten en BoekStartcoaches van het 
team onderwijs van de Bibliotheek Venlo werken samen 
met jullie aan het vergroten van het leesplezier en de 
digitale geletterdheid van kinderen in het voorschoolse 
onderwijs en het basisonderwijs. Deze vaardigheden 
brengen kennis, stimuleren het denken en bevorderen de 
taalontwikkeling. Ze zijn van belang voor de ontwikkeling 
van de creativiteit en de verbeeldingskracht van kinderen. 

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 
het 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
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Het team onderwijs van de Bibliotheek Venlo
Het team onderwijs beschikt over een brede kennis 
en expertise door ervaring vanuit verschillende 
werkgebieden. Dit combineren we met de vragen en 
expertise van onze onderwijspartners 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.

EVEN VOORSTELLEN

Doorgaande leeslijn van 0 tot 18 jaar: 
In 2019 hebben we 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 bieden we hier eveneens een 
gevarieerd productenpakket aan via de webshop.

Tess Holtermans
teamleider onderwijs

Anky Langen
lees-mediaconsulent

Petra Delhez
BoekStartcoach

Ingrid Quicken
lees-mediaconsulent/
BoekStartcoach

Sanne Pijnenburg
projectleider Living 
Taal Lab

Margo Verlinden
lees-mediaconsulent

Anouk Vercoulen
projectleider 
BoekStart | 
lees-mediaconsulent

Mayke Steeghs
projectleider 
BieBies Bus | 
Scoor een Boek!

Vincie Hermans
lees-mediaconsulent

Monique Laarakker
lees-mediaconsulent
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OUDERBETROKKENHEID 
EN GEZINSAANPAK

Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling 
van hun kind. Hoeveel aandacht scholen en Bibliotheken 
ook besteden aan leesbevordering en leesplezier, pas met 
de inzet van ouders kan een kind dit optimaal ontwikkelen. 
Thuis samen lezen en gestimuleerd worden bij lezen 
draagt bij aan begrijpend lezen en de ontwikkeling van 
de woordenschat. De betrokkenheid van ouders heeft een 
positieve uitwerking op de leesresultaten van kinderen van 
alle leeftijden en culturen. 

Maar het betrekken van ouders is soms een uitdaging. 
De Leesmonitor, die de Bibliotheek Venlo jaarlijks afneemt 
bij basisscholen, laat zien dat ouderbetrokkenheid bij 
het lezen afneemt naarmate kinderen ouder worden. 
Ouderbetrokkenheid scoort in Venlo onder het landelijk 
gemiddelde. Ouders hebben weinig tijd, denken dat het 
lezen op scholen voldoende aan bod komt, lezen zelf niet 
graag of hebben moeite met lezen. 

Een van de ambities van de Bibliotheek Venlo voor 
de komende jaren is om aan de slag te gaan met een 
gezinsaanpak rondom taal en de ouderbetrokkenheid te 
vergroten. De inzet van de BoekStartcoach en projecten 
als BieBies Bus (voorleesbus) en Scoor een Boek! dragen 
hieraan bij. Deze projecten bieden handvatten om ouders 
deel te laten nemen, zowel voor het bevorderen van 
leesplezier als digitale geletterdheid.
In de brochure zijn deze projecten te herkennen aan het 
BieBie-pictogram, zoals afgebeeld.
Onze lees-mediaconsulenten adviseren graag over het 
verankeren van ouderbetrokkenheid in het leesplan. 
Zo kunnen we samen het contact tussen ouders en school 
stimuleren.

Projecten waarbij ouders actief betrokken 
worden herken je aan dit pictogram.

venlo-edu.op-shop.nl
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LAAGTAALVAARDIGE OUDERS BEREIKEN

Taalhuis Venlo Voor jou en je kind
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 
dat een groot aantal kinderen thuis te maken heeft met 
ouders die hen niet of minder goed kunnen helpen bij de 
taalontwikkeling. 
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 26) 
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

Met het project Voor jou en je kind motiveren we ouders 
om meer taal te gebruiken in de thuissituatie. Hiermee 
helpen ze niet alleen hun kind, maar werken ze ook aan 
hun eigen taalvaardigheid. Geschoolde vrijwilligers 
organiseren wekelijks een bijeenkomst op school voor 
minder taalvaardige ouders. Hier komt als belangrijk 
onderdeel ook ‘de taal van de school’ aan de orde. 
Bijvoorbeeld, welke onderwerpen worden besproken 
tijdens een tien-minutengesprek, wat staat er in de 
brief of mail die ze van de school krijgen enzovoort. 
Inmiddels zijn er pilots gedraaid op BS De Zuidstroom, 
BS Klingerberg en BS Kleurrijk. Via dit project maken we 
ouders ook bekend met andere taalinitiatieven in Venlo 
waar ze gebruik van kunnen maken, zoals het Taalhuis 
Venlo.

Wil je meer weten over dit project en de eventuele 
mogelijkheden voor jouw locatie of school? 
Neem dan contact op met onze teamleider onderwijs 
Tess Holtermans: tholtermans@bibliotheekvenlo.nl
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LEESPLEZIER

In deze brochure vind je een groot aantal 
projecten waarmee we het leesplezier van 
kinderen 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 kinderen en jongeren met 
plezier laten lezen. 

Het driejaarlijkse PISA-onderzoek laat in 
2019 zien dat aandacht voor leesbevordering 
belangrijker is dan ooit. Het onderzoek 
maakt duidelijk dat de leesmotivatie onder 
Nederlandse jongeren erg laag is. 
Ook uit de Leesmonitor blijkt dat het 
leesplezier en de leesinteresse in de 
bovenbouw afnemen. We bieden in onze 
webshop dan ook een uitgebreide keuze aan 
projecten gericht op (voor)leesplezier voor 
alle leeftijden.

De BoekStartcoaches en lees-
mediaconsulenten kunnen je adviseren 
welke projecten passen bij de kenmerken 
van jouw specifieke groep. Ook bieden we 
jou scholing op dit gebied (pagina’s 26 
en 27: programma voor professionals). 

7venlo-edu.op-shop.nl
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LEESPLEZIER

Elke themakist bevat speciale themaboekjes, gericht op 
baby’s, dreumesen en peuters. Er wordt gewerkt aan 
het ontwikkelen van geletterdheid, woordenschat en 
taalbeleving. In de kist zitten bovendien aanvullende 
materialen waarmee het verhaal tot leven komt en 
waarmee de beleving wordt versterkt. 
De handleiding bevat instructies voor het gebruik van de 
kist en handige tips voor pedagogisch medewerkers om 
met de materialen aan de slag te gaan. 
Er zijn drie kisten met elk een eigen thema: emotie, 
wonen en familie.

In dit bijzondere boek kunnen geluidsfragmenten worden 
opgenomen welke horen bij afbeeldingen met woorden. 
De werkwijze stimuleert geletterdheid, woordenschat en 
taalbegrip. In het boek zijn een aantal kunststof vakken 
opgenomen voor het invoegen van foto’s, tekeningen of 
afbeeldingen van een willekeurig thema. Het boek is erg 
geschikt voor kleine groepjes of individueel gebruik, en 
wordt vaak gecombineerd met een themakist.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar
Taal op een leuke manier beleven 
met de themakist 

 € 25,00- per kist per periode

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar
Maak kennis met het Pratende Boek

 € 5,00 per boek

Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.
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Het vertelkastje (Kamishibai) is een Japans verteltheater en het lijkt een 
beetje op onze poppenkast. Bij deze variant gebruikt de verteller geen poppen 
maar vertelplaten die hij één voor één uit het kastje trekt. Het vertelkastje 
is een interactief hulpmiddel om de aandacht vast te houden en samen in 
gesprek te gaan over wat er op de platen te zien is. 

BieBies Bus gaat op pad om kinderen en ouders te laten ervaren hoe leuk 
het is om samen met taal bezig te zijn. Samen zingen en spelen, maar ook 
leerzame activiteiten ontdekken en genieten van voorlezen. 
Ouders krijgen ook tips voor een taalrijke(re) omgeving thuis. 
Een bezoek wordt in overleg gepland met - indien gewenst - ook activiteiten 
op maat. 
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: 
info@bibliotheekvenlo.nl onder vermelding van ‘BieBies Bus’.

Voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar
Verteltheater met vertelplaten en het Kamishibai-kastje

  € 5,- voor het vertelkastje 
 € 10,- voor een set vertelplaten en het kastje 
De vertelplaten zijn ook zonder vertelkastje te huur. 

Voor peuters en kinderen van groep 1 tot en met 4
BieBies Bus gaat op pad

  Prijzen zijn op aanvraag

Een selectie prentenboeken rondom een bepaald thema. 
Met welk thema je ook werkt, wij stellen graag een mooie collectie samen. 
Denk bijvoorbeeld aan: de seizoenen, vervoer/verkeer, boerderijdieren of 
sprookjes. Laat je verrassen!

Voor peuters en groep 1 & 2
Klassieke prentenboeken | Themacollecties

 € 1,- per boek

venlo-edu.op-shop.nl
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Maak met je groep kennis met de Bibliotheek Venlo. 
Zie met eigen ogen wat kinderen en ouders er kunnen 
doen en leren.
Het groepsbezoek sluit aan bij het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen en leent zich ook om ouderbetrokkenheid 
te stimuleren. Uiteraard is er ruimte voor jouw wensen 
en behoeften.

Voor kinderen van groep 1 tot en met 8
Ontdek wat de Bibliotheek in petto heeft tijdens een Bibliotheekbezoek

 GRATIS 

 1 uur 

LEESPLEZIER

Groep 1-2

Als groep 1-2 de Bibliotheek bezoekt, ligt de nadruk op 
beleven. Er wordt interactief voorgelezen, waarna de 
kinderen een speurtocht door de Bibliotheek maken. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid om lekker tussen de 
boeken te snuffelen en te lezen.

Groep 3-4

Groep 3-4 maakt kennis met de fysieke Bibliotheek 
door middel van zoekopdrachten. Zo leren ze over 
de jeugdbibliotheek, de programmering en de 
volwassencollectie.

Groep 5-6-7

Bij groep 5 tot en met 7 komt tijdens het bezoek de 
catalogus aan bod. De leerlingen gaan aan de slag met 
het ontwikkelen van hun zoekvaardigheden.

Groep 8

Bij groep 8 ligt de nadruk op de overgang naar het 
voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is 
er ook een Bibliotheek op school, maar is deze minder 
fysiek aanwezig. Leerlingen leren hun weg te vinden in 
de openbare Bibliotheek en ontdekken wat deze hen te 
bieden heeft.Een groepsbezoek duurt 1 uur en hier zijn geen kosten aan 

verbonden.
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In de klas bevindt zich een reiskoffer, volgeplakt met 
stickers uit Europa. Waar is die koffer allemaal geweest? 
Hij ziet er bereisd uit. De Europese verhalenkoffer is een 
koffer vol gesproken verhalen, vragen en enkele creatieve 
opdrachten. Het materiaal is aangepast aan de huidige 
lesmethodes in het primair onderwijs. De Europese 
verhalenkoffer maakt lessen over de EU eenvoudiger, 
leuker en interactiever.

De tien voorwerpen in de koffer zijn de verhalenvertellers. 
Elk voorwerp heeft zijn eigen karakter, bijvoorbeeld 
een vriendelijke oude man, een kletsgraag - tikkeltje 
ondeugend - meisje en een jongen van de straat. 
De verhalen worden tijdens de vertelling geïllustreerd 
met tekeningen en foto’s op het digibord. Wat zal er 
allemaal uit de koffer komen?

Voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8
Europese verhalenkoffer | Educatief project van en over de Europese Unie

 GRATIS (exclusief optioneel € 7,50 transportkosten) 

Groep 1-4

Voor de groepen 1 tot en met 4 zijn geen verhalen 
beschikbaar, maar wel enkele creatieve opdrachten met 
als thema ‘Op reis’.
In groep 1-2 kan een reiskoffer worden gemaakt.
In groep 3-4 kan een paspoort worden gemaakt.

Groep 5-6

Voor groep 5-6 zijn er verhalen over: nooit meer oorlog, 
binnen- en buitengrenzen, de Euro, het Europees 
landbouwbeleid, het milieu, de visserij, mobiel bellen en 
energie.

Groep 7-8

Voor groep 7-8 zijn daarnaast verhalen toegevoegd over: 
het bestuur van de Europese Unie en de lidstaten.

venlo-edu.op-shop.nl
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Een themacollectie is een aanvullende boekencollectie 
rondom een bepaald thema. Deze bestaat uit minimaal 
10 boeken per groep en maximaal 80 boeken bij een 
thema dat schoolbreed kan worden ingezet.

Dit is een collectie van 20 boeken rondom het gekozen 
thema. Met daarbij het ‘vertelkastje’ de Kamishibai, 
vertelplaten, spelmateriaal en 
20 verteltassen.

De kinderen behandelen het thema op school en 
krijgen een verteltas mee om ook thuis met hun ouders 
aan de slag te gaan. In deze verteltas zit het centrale 
prentenboek en een (woord)spel. Ouders kunnen hun 
kind voorlezen en op verschillende manieren woordjes 
oefenen.

Voor kinderen van groep 1 tot en met 8
Themacollectie | Plezier met boeken

 € 1,00 per boek

Voor kinderen van groep 1 & 2
Inspiratie uit de Voorleeskist
• Voorleeskist Verkeer en vervoer 
• Voorleeskist Vriendschap 

 € 55,00 per kist

LEESPLEZIER Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.
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Hoe kun je leerlingen in groep 3 stimuleren tot lezen? Dit 
project biedt daarvoor handvatten. Leerlingen krijgen na 
het lezen van een boekje een stempel of sticker op hun 
speciale leeskaart.
Zodra de kaart vol is, ontvangen de leerlingen een 
leesdiploma dat feestelijk wordt uitgereikt. Dit alles zorgt 
voor een positieve leeservaring. 

De kinderen lezen in een bepaalde periode minimaal 
15 boeken. Ze krijgen een werkboekje waarin ze 
de voortgang bijhouden. Ze werken hiermee aan 
het vergroten van hun technische leesvaardigheid, 
begrijpend lezen en beschrijven, het ervaren van 
leesplezier, het formuleren van een eigen mening en ze 
leren hoe ze kunnen presenteren in groepsverband.
‘Ik lees kilometers’ is een vervolg op het project ‘Klaar 
voor de start’ in groep 3.

Voor kinderen van groep 3
Klaar voor de start! | Motiveert 
leerlingen om boekjes te lezen

  € 40,00

Voor kinderen van groep 4 
Ik lees kilometers | 
Wat vind ik van dit boek? 

  € 40,00 

venlo-edu.op-shop.nl
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Sport verbindt, stimuleert en inspireert. 
Met die gedachte voert de Bibliotheek Venlo samen met 
VVV-Venlo een uniek leesprogramma uit: Scoor een Boek! 
Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend leesproject 
voor kinderen en ouders, dat de kracht van voetbal 
inzet om leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én 
in gezinnen te stimuleren. Scoor een Boek! kent een 
Schooleditie voor kinderen uit groep 5 en 6 en een 
Thuiseditie voor het hele gezin. Een profvoetballer van 
VVV-Venlo spoort kinderen aan om boeken te scoren en 
moedigt het lezen aan door als rolmodel op te treden. 
De sportieve afsluiting van dit project vindt - buiten 
schooltijd - plaats in de maand juni in het stadion 
van VVV-Venlo. Hier zijn de kinderen samen met hun 
ouders welkom.

Een Schoolschrijver-maand bestaat uit 4 interactieve 
(digibord)lessen van een uur. Ze worden gegeven door 
bekende kinderboekenschrijvers. Onder hun leiding gaat 
de klas aan de slag. 

De schrijver praat rechtstreeks tegen de kinderen, geeft 
ze adviezen over creatief schrijven, beantwoordt mails 
en appjes en leest voor uit zijn of haar favoriete boek. 
De vierde les kan naar keuze via het digibord of (tegen 
extra vergoeding) met een schrijver live voor de klas. Er is 
keuze uit vier programma’s: schrijfgeheimen, van kop tot 
staart, leesgeheimen en ‘echt waar’?

Meer informatie over de mogelijkheden en het 
aanmelden is te vinden via
https://www.deschoolschrijver.nl

Voor kinderen van groep 5 & 6
Scoor een Boek!

  € 37,50 

Voor kinderen van groep 5 & 6
De Schoolschrijver

  Op aanvraag

LEESPLEZIER
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Een uitgebreide selectie van 46 boeken die uiteenlopende 
cultuurhistorische onderwerpen behandelen die 
belangrijk zijn geweest voor Nederland. Vincent van 
Gogh, het hunebeddentijdperk, de Tweede Wereldoorlog 
en de Watersnoodramp: het is slechts een greep uit deze 
veelzijdige collectie. 

De titels zijn ook los te reserveren voor € 1,- per boek.

Een eeuwenoude leugendetector, ‘de mond van de 
waarheid’, daagt leerlingen uit hun eerlijke mening over 
een boek te geven. Ze geven eerst hun voorkeuren aan op 
basis van het uiterlijk van een boek en daarna op basis 
van de inhoud. De magische sfeer binnen het project 
prikkelt de kinderen om actief mee te doen. 
Met dit project stimuleer je het vrije lezen, dat bijdraagt 
aan de ontwikkeling van de woordenschat.

Voor kinderen van groep 5 tot en met 8
Themaboeken over cultuur en historie 

  €25,00 per selectie

Voor kinderen van groep 6
Leesplezier en eigen smaak ontwikkelen 
met La Bocca della Verità 

  € 40,00 (Inclusief het voorleesboek ‘Het geheim 
  van de afgebeten vingers’ en 10 geselecteerde 

boeken voor de leerlingen)

venlo-edu.op-shop.nl
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Neem je leerlingen mee op reis en maak leeskilometers! 
Laat ze hun eigen smaak ontwikkelen en gelezen boeken 
op hun waarde beoordelen. Competitie, uitdaging, 
beloning en actie ... het komt allemaal terug in dit project.

In de klas komt een collectie boeken te staan en de 
leerlingen ontvangen een leespaspoort. Hierin kunnen 
zij opschrijven welke boeken ze gelezen hebben en wat 
ze daarvan vonden. Op de website houden de leerlingen 
hun leeskilometers bij. Samen reizen ze door een digitaal 
landschap met onderweg ‘haltes’ waarbij informatie over 
boeken, schrijvers en hoofdpersonen te ontdekken is. 
Er wordt afgesloten met een spectaculaire leesquiz.

1 tegen allen is niet zomaar een spelletje, dit is 
bloedserieus! De klas wordt uitgedaagd om een aantal 
opdrachten uit te voeren. Beide partijen tekenen een heus 
contract. Samen bepalen we de inzet. De verliezer levert 
een tegenprestatie. Welke groep durft de uitdaging aan?

In de klas hangt een grote poster met allerlei uitdagende 
opdrachten. Boekengym ontdekken, een rap maken of 
een lekker recept uitvoeren; het staat er allemaal op. 
En let op: is het contract getekend? Dan zal de opdracht 
zeker weten uitgevoerd worden! De handleiding staat 
boordevol lessuggesties. Geschikt voor leerlingen die het 
niveau van groep 6 beheersen. 

Naast een editie voor het reguliere onderwijs is er tevens een 
editie voor het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) beschikbaar.

Voor kinderen van groep 6
Kilometerlezen | Ga op reis en ontwikkel 
je eigen smaak

  € 55,00

Voor kinderen van groep 6 tot en met 8 
1 tegen allen | Een bloedserieus spelletje

  € 40,00

LEESPLEZIER Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.
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Literatuureducatie hoeft helemaal 
niet moeilijk te zijn. Met Taalkunst 
heb je een programma in handen om 
dit op een eenvoudige manier vorm te 
geven. 
Laat je inspireren door straatpoëzie en 
rap. Laat de kinderen ontdekken wat 
taal met hen kan doen. En wat zij 
met taal kunnen doen!

Taalkunst bestaat uit drie delen 
(Straatpoëzie, Rapper de Rap en Taal 
en beeld van Plint) die onafhankelijk 
van elkaar in te zetten zijn. Ieder 
onderdeel bestaat uit drie lessen.

Voor kinderen van groep 6 tot en met 8
Taalkunst | Zo leuk kan literatuur- en cultuureducatie zijn!

  € 13,50 per onderdeel

 3 lessen per onderdeel 

Deel 1: Straatpoëzie bij jou uit de buurt

In en rond Venlo zijn mooie woorden 
te vinden ... Ga op onderzoek naar taal 
op straat en ontdek wat die woorden 
jou te zeggen hebben. Je kunt de 
lessen inhoudelijk nog aantrekkelijker 
maken door voormalig stadsdichter 
Herman Verweij uit te nodigen voor 
een gastles. 
(Let op: de afspraak met Herman 
Verweij dient de school zelf te maken)

Deel 2: Rapper de Rap

Ontdek de verborgen taaljuweeltjes 
in muziek. Luister jij naar de muziek, 
de instrumenten, de zang of staan bij 
jou de teksten centraal? Ontdek hoe 
je muziek op een nieuwe manier kunt 
beleven.

Deel 3: Taal en beeld van Plint

Hierbij hoort een inspiratiekrat met 
materiaal van Plint. Maak kennis met 
de mooiste gedichten en de mooiste 
bijbehorende kunst. Het gaat om 
kijken én zien ...

venlo-edu.op-shop.nl
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De wereld lezen in 101 opdrachten: dat is de uitdaging 
waarvoor de leerlingen van groep 7 en 8 komen te staan. 
Met dit (online) opdrachtenspel worden leerlingen 
op meerdere momenten in de week gestimuleerd en 
geïnspireerd om te lezen en daarover te praten.

Als Wereldleziger gaan de leerlingen aan de slag met 
opdrachten die hun zintuigen prikkelen. Waar denk je 
aan als je kijkt, ruikt, proeft, voelt of hoort? Welk verhaal 
heb je daarbij? Weet jij wat een broodje aap is? En is er 
één woord dat in alle talen hetzelfde is? Heb je wel eens 
een zintuigengedicht gemaakt?

De opdrachten kunnen in een projectperiode, maar 
ook gedurende het hele schooljaar worden gedaan, 
individueel en klassikaal.

Wat doe jij als iemand op school wordt gepest? Hoe vraag 
je om meer zakgeld? Wat is vrijheid? Hoe vorm je een 
samenleving waarin voor iedereen plaats is? Leerlingen 
bezoeken de indoor verkeerstuin in het Limburgs Museum. 
Dit is een verbeelding van onze samenleving, waar altijd 
aan de weg wordt gewerkt. Ze gaan zelf aan de slag met 
een routekaart. Ze openen deurtjes, loeren in spiegels en 
door kijkgaten, draaien aan schijven en maken puzzels. Ze 
maken keuzes en geven hun mening. Zo krijgen ze inzicht 
in hun eigen opvattingen en gedrag.
Bij de museumles Respect is uitgebreide lesinformatie 
online beschikbaar. Bovendien kan bij de museumles een 
speciaal boekenpakket worden besteld en krijg je korting 
op het combipakket. De boeken helpen de thema’s 
vrijheid, respect en democratie onder de aandacht van 
alle leerlingen te brengen.

Voor kinderen van groep 7 & 8
Wereldleziger | De wereld lezen in 101 
opdrachten

 € 55,00

 ± 15 minuten per opdracht

Voor kinderen van groep 7 & 8
Museumles Respect | 
Project over vrijheid en burgerschap

  Alleen Museumles: €50,- + €3,50 per leerling
 Museumles plus boekenpakket: 
 €55,- + €3,50 per leerling

LEESPLEZIER
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In de maand november start jaarlijks Nederland Leest Junior. Het thema 
van 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. Het nieuwe thema 
start steeds in november.

Wil jij in je groep het leesplezier bevorderen, kinderen kennis laten maken met 
verschillende soorten boeken en begrijpend lezen aantrekkelijk maken? Doe 
dan mee met het Leesalarm en win met jouw klas een tijdschriftabonnement 
t.w.v. €50,- óf voor de hele klas het klassieke kinderboek van de jaarlijkse actie 
Geef een boek cadeau! Leerlingen beantwoorden gedurende een periode van 
6 weken iedere week een vraag over een gelezen boek. Deze vragen zijn te 
vinden op de website van de Bibliotheek Venlo. De groep gaat zo de strijd aan 
met andere groepen 7 en 8 uit de gemeente Venlo. 

Voor kinderen van groep 7 & 8
Nederland Leest Junior  

 Uitleenpakket (gratis) 

Voor kinderen van groep 7 & 8
Leesalarm | Dé leeswedstrijd van Venlo

 € 55,00 

Een speciaal geselecteerd boekenpakket rondom het thema respect, 
bestaande uit 20 boeken die te maken hebben met dit thema. Toepasselijk en 
actueel in deze tijd.
Je kunt voor deze optie kiezen als je alleen het boekenpakket wilt bestellen, 
dus zonder museumles.

Voor leerlingen van groep 7 en 8
Boekenpakket ‘Respect’

 € 20,00 

NEDERLAND
LEEST
JUNIOR

venlo-edu.op-shop.nl
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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, 
mediawijsheid en informatievaardigheden, ofwel 
digitale geletterdheid. Met onze toegang tot enorme 
hoeveelheden informatie is het belangrijk dat kinderen 
leren hoe ze 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 
maken 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 
geletterheid. Onze BoekStartcoaches 
en lees-mediaconsulenten geven 
graag advies over de inzet van de 
projecten voor jouw groep(en).

DIGITALE GELETTERDHEID

Bron: SLO en Kennisnet

20
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DIGITALE GELETTERDHEID

Peuters en kleuters maken zelf verhaaltjes met dit 
bijzondere ‘robotje’. Deze worden op het YouTube-kanaal 
van de Bibliotheek Venlo gepubliceerd.
Zelf verhaaltjes maken is de basis voor ontluikende 
geletterdheid en verhaalbegrip. Ga op een leuke 
manier zelf aan de slag door plaatjes van getekende 
verhaalelementen op een vertelstrook te plakken. 
De ervaring wordt compleet als het kind zijn eigen 
verhaal vertelt, terwijl onze robot het opneemt op de 
bijgeleverde iPad. Boek-O-Matic is zeer geschikt om 
ouderbetrokkenheid te stimuleren.
Naast het plezier van een eigen verhaal maken in de 
vorm van een boek en filmpje heeft Boek-O-Matic ook een 
aantal educatieve doelen. Het stimuleert de fantasie en 
creativiteit, het werken aan digitale vaardigheden en het 
creëert voorleesplezier.

Voor peuters en groep 1 & 2
Boek-O-Matic | Storytelling tool 
voor kinderen vanaf 3 jaar 

  € 40,00

Voor de hele brochure geldt: 
prijzen inclusief BTW.

venlo-edu.op-shop.nl
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DIGITALE GELETTERDHEID

Wegwijs in de Bibliotheek maakt 
deel uit van de doorgaande lijn 
informatievaardigheden en 
bestaat uit 3 leskisten Wegwijs in 
de Bibliotheek voor de onderbouw 
en Vindingwijs (zie pagina 24) voor 
de bovenbouw.
Bij Wegwijs in de Bibliotheek ligt 
de nadruk op concreet zoeken en 
vinden in de Bibliotheek op school. 
De leskist is het best in te zetten 
tijdens een werkles, waarbij een 
klein groepje kinderen onder 
begeleiding van de leerkracht, 
onderwijsassistent, stagiaire, 
hulpouder of of eventueel de lees-
mediaconsulent met de leskist aan 
de slag gaat.

Voor kinderen van groep 1 tot en met 4
Wegwijs in de Bibliotheek op School 

  € 40,00

Voor kinderen van groep 1 & 2

De kinderen beleven een fotospeurtocht in de Bibliotheek 
op school. Met opdrachtkaarten gaan de kinderen met 
een digitale fotocamera herkenningspunten van de 
Bibliotheek op school fotograferen. Het gaat hierbij 
om het uiterlijk van de schoolbibliotheek. Na afloop 
ontvangen alle kinderen een certificaat.

Voor kinderen van groep 3

Bij Wegwijs in de Bibliotheek voor groep 3 maken de 
kinderen kennis met verschillende soorten boeken. 
Vervolgens gaan ze deze boeken met behulp van 
opdrachtkaarten gericht zoeken in de schoolbibliotheek. 
De gevonden boeken worden met een iPad gefotografeerd. 
Na afloop ontvangen alle kinderen een certificaat.

Voor kinderen van groep 4

Bij Wegwijs in de Bibliotheek voor groep 4 maken 
de kinderen kennis met Schoolwise en/of een 
digitale catalogus. Ze leren na te denken over 
geschikte zoektermen en gaan, nadat de informatie 
online is gevonden, het boek ook echt zoeken in de 
schoolbibliotheek. De gevonden boeken worden met 
een IPad gefotografeerd. Na afloop ontvangen alle 
kinderen een certificaat.
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Voor kinderen van groep 3 & 4
Dit is Fliep! | 
De basis van het programmeren

  € 40,00

Voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Doe-Boekdoos: We filmen een boek

  € 50,- voor het pakket, inclusief handleiding voor 
leraren, het boek, knuffel ‘Max’, 10 werkboeken 
en extra digitaal materiaal. 

 Elk extra aan te schaffen werkboek kost € 5,-.

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar voor kinderen 
die nu opgroeien. Je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen. Maar hoe geef je hier op een goede manier 
inhoud aan? Fliep kan je hierbij helpen.

Niet programmeren op de computer, wel lekker aan de 
slag met je lijf, papier en potlood. Je leert commando’s 
geven, uitvoeren, opvolgen en algoritmes bedenken en 
uitvoeren. Zo wordt de basis voor het programmeren 
gelegd. Als kinderen vertrouwd zijn met deze manier 
van probleemoplossend denken, geeft de CodeWise 
kaartenset verdere verdieping.

In We filmen een boek gaan leerlingen al spelend met 
verhalen en materialen een stop-motion-filmpje maken 
gebaseerd op een boek: Maurits Muis en Rembrandt van 
Ingrid en Dieter Schubert.

In de lerarenhandleiding staan zeven uitgewerkte 
activiteiten die aansluiten bij het werkboekje. 
De leerlingen kunnen de activiteiten zowel zelfstandig 
als met een groepje uitvoeren.

Naast lezen, spelen, het schrijven van een scenario en 
het bouwen van een decor, bouwen de kinderen op deze 
manier ook digitale kennis op.

23venlo-edu.op-shop.nl
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DIGITALE GELETTERDHEID

Voor kinderen van groep 5 tot en met 8
Vindingwijs

 € 160,00 voor het hele programma

Met Vindingwijs leren kinderen informatie zoeken, 
vinden en kritisch beoordelen. Het stappenplan met 
aaneengesloten lessen helpt hierbij en is gekoppeld aan 
thema’s of spreekbeurten en werkstukken. Mediawijsheid 
komt hierbij ook aan bod en kan verder worden 
uitgediept.

Om Vindingwijs goed te kunnen gebruiken kan de 
lees-mediaconsulent een workshop van 1,5 uur 
voor de betrokken leerkrachten geven. Hierna 
kunnen de leerkrachten zelfstandig aan de slag. 

Het product is meerdere jaren in te zetten. Eventuele 
updates worden tegen een geringe vergoeding 
aangeboden. Zo heb je jarenlang plezier van Vindingwijs.
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In de Stadsbibliotheek laten we ouders en kinderen 
door middel van een uitgebreide en uitdagende 
programmering kennismaken met de openbare 
Bibliotheek. Deze heeft namelijk in aanvulling op de 
Bibliotheek op school veel te bieden. Van babybieb en 
peuterbieb tot spreekuren met de BoekStartcoaches, het 
Makkelijk Lezen Plein voor kinderen die moeite hebben 
met lezen, Engelse, Duitse en Poolse kinderboeken, Plus-
boeken voor de hele goede lezers, workshops waarin de 
jonge Venlonaar kennismaakt met techniek, bezoekjes 
van schrijvers enzovoort. Met onze activiteiten verbinden 
we ouders en kinderen aan de Bibliotheek en werken 
we aan hun brede ontwikkeling. Ook voor de ouders 
zelf staan er allerlei interessante onderwerpen op het 
programma. 

Kijk op www.bibliotheekvenlo.nl voor
een overzicht van alle activiteiten en

vertel de kinderen in jouw groep wat ze
in de Bibliotheek kunnen beleven.

Kinderboekenweek 2020 | 
30 september - 11 oktober
De Venlose culturele partners en studenten van de 
Pabo Venlo organiseren activiteiten rondom het thema 
‘En Toen?’.
De Bibliotheek Venlo heeft een programma met vier 
activiteiten voor de basisschool samengesteld. Van een 
toneelworkshop tot een schrijversbezoek, alle groepen 
komen aan bod en de lees-mediaconsulenten vertellen 
je hier graag meer over. Voor het totale programma en 
de aanmelding voor de activiteiten van van het Venloos 
Kinderboekenfeest kun je terecht op www.cultuurpad.nl.

De Nationale Voorleeswedstrijd | 
september - mei
Voor alle leerlingen van groep 7 en 8. Wie wordt de beste 
voorlezer van Nederland? 
De jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd begint met 
de voorleeskampioen van de school. Deze moet ieder 
jaar vóór 1 december aangemeld zijn bij de landelijke 
organisatie. Daarna volgt de lokale voorronde in de 
Bibliotheek Venlo, de regionale voorronde, de provinciale 
ronde en tenslotte de landelijke finale.
Op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl vind je alle 
informatie.

De Nationale Voorleesdagen 2021 | 
20 januari - 30 januari
Voor 2021 is Coco kan het! verkozen tot Prentenboek van 
het Jaar. In de Bibliotheek Venlo kunnen de kleintjes - 
van ca. 6 maanden tot 6 jaar - op woensdag 20 januari 
terecht voor het Nationale Voorleesontbijt. Houd onze 
website in de gaten voor de verdere activiteiten rondom 
de Voorleesdagen.

ACTIVITEITEN VOOR 
OUDERS EN KINDEREN

SAVE THE DATE

venlo-edu.op-shop.nl
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PROFESSIONALS

Met het BoekStartprogramma in het peuteraanbod en de 
Bibliotheek op school op nagenoeg alle basisscholen in de 
gemeente Venlo 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 onze jonge Venlonaren 
straks zo goed mogelijk hun verdere weg kunnen vinden 
in de samenleving. Een goede (digi)taalvaardigheid is 
hierbij een onmisbare voorwaarde.

Als professional in het peuteraanbod of het  
onderwijs heb je goed zicht op de ontwikkeling van 
‘jouw’ kinderen. Met de producten in de webshop 
ondersteunen we de mogelijkheden om hen een breed 
en gevarieerd (les)programma te bieden. 
Daarnaast bieden we ook een aantal trainingen 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 het 
huiswerk. 
Daarom is het belangrijk dat de omgeving de signalen 
herkent. Leerkrachten 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
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Scholing voor professionals 
in de Voor- en vroegschoolse Educatie

1.  Training Interactief voorlezen 
 in de kinderopvang 

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers 
handvatten om op een praktische manier aan de 
slag te gaan met taalstimulering door middel van 
voorlezen, passend bij de leeftijd van de kinderen. 
Tijdens de training wordt er ingegaan op bijvoorbeeld 
taalontwikkeling, het belang van voorlezen, 
voorleesroutines en het kiezen van boeken.
Ook is het mogelijk om als individu aan te sluiten bij een 
groep. Informeer naar de mogelijkheden.
   
 Periode, datum en locatie: in overleg 
 Deelname: € 150,00 per groep 
 Aantal bijeenkomsten: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur 
  Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 12

 

2.  Training voorleescoördinator 
 in de kinderopvang 

Als voorleescoördinator vervul jij een voortrekkersrol 
bij het uitvoeren van het taal- en voorleesbeleid. De 
nadruk ligt hierbij vooral op het enthousiasmeren en 
ondersteunen van je collega’s. Tijdens deze training 
komt bijvoorbeeld aan de orde: het maken van een 
voorleesplan, literaire kennis van kinderboeken, 
interactief voorlezen, leesbevorderende activiteiten  en 
ouderparticipatie. 

 Periode, datum en locatie: in overleg 
  Kosten: € 200,00 per deelnemer + € 15,00 voor het 

cursusboek 
  Aantal bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten van 3,5 uur
  Aantal deelnemers: maximaal 12

Scholing voor professionals 
in het Primair Onderwijs

Schoolschrijver Academie

 Periode, datum en locatie: in overleg 
 € 795,00 voor een kleine groep (tot en met 15 personen)
 € 995,00 voor een grote groep (16 tot 25 personen)

Tijdens deze Academie krijg je handvatten aangereikt 
die je als leerkracht kunt inzetten. Op die manier maak 
je leerlingen enthousiast om te gaan lezen en schrijven 
vanuit inspiratie en motivatie.

Open Boek 2.0 | 
Training tot leescoördinator

In deze gratis cursus van 
5 bijeenkomsten word je 
opgeleid tot leescoördinator 
op je eigen basisschool. 

Netwerkbijeenkomst | 
Bijeenkomst voor leescoördinatoren

In april vindt de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor 
leescoördinatoren plaats. Voor het volledige programma 
en alle informatie inclusief mogelijke data verwijzen we 
we je naar onze website.

Heb je interesse in een 
scholing op deze pagina?

Informatie:
www.bibliotheekvenlo.nl

Tess Holtermans, teamleider onderwijs
tholtermans@bibliotheekvenlo.nl

venlo-edu.op-shop.nl

 Data bijeenkomsten:
 14-10-2020 20-01-2021
 18-11-2020 24-02-2021
 09-12-2020
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