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De derde plek om te
leren en ontwikkelen

Kinderen ontwikkelen taal en leren
hoe ze hun talenten zo goed mogelijk
kunnen inzetten. Dat doen ze:

Op PLEK 1:

de sociale omgeving van thuis

Op PLEK 2:

de sociale omgeving van school

Op PLEK 3:

een derde sociale omgeving die
losstaat van thuis en school

De Bibliotheek is een voorbeeld van
zo’n derde plek.
Het is een plek waar je:
… spelenderwijs en ontdekkend leert
… creativiteit kunt ontwikkelen
… gestimuleerd en geïnspireerd wordt
… van en met elkaar leert

Met PLEK 3 werken we aan onze
droom dat alle kinderen van
0 tot 18 jaar toegang hebben
tot rijke informatie.
Met PLEK 3 verbinden we thuis,
school en omgeving.
Met PLEK 3 werken we nauw
samen met ouders en school.

PLEK 3 in de Bibliotheek Venlo is een
prettige plek waar kinderen leren
zonder dat de nadruk op leren ligt.
Ze krijgen de mogelijkheid om taal
en talenten op een speelse manier
verder te ontwikkelen. Ze gaan in
kleine groepjes aan de slag met een
viertal thema’s en leren met en van
elkaar. Ze maken hun wereld groter
door bij organisaties en bedrijven te
gaan kijken en nieuwe ervaringen op
te doen. Ze komen zelf met oplossingen
voor vraagstukken en zijn veel in
gesprek met elkaar en met de mensen
die hen begeleiden.

Burgerschap

Voor wie is PLEK 3
bedoeld?

Vloggen over democratie,
praten over participatie, in de
geschiedenis duiken met een
Virtual Reality bril en nog
veel meer …

Voor kinderen die net iets extra’s
nodig hebben op gebied van taal en
algemene ontwikkeling. Door naar
PLEK 3 te komen ontwikkelen ze een
grotere woordenschat en worden ze
beter in begrijpend lezen.

Cultuur

Voor kinderen die gemotiveerd en
nieuwsgierig zijn, met een open
leerhouding en die graag willen
weten waar hun talenten liggen en
hoe ze deze kunnen ontwikkelen.

Kennismaken met muziek
door songteksten te
schrijven, praten over je
familie, samen een collage
maken en nog veel meer …

Duurzaamheid
Leren over voedsel, kijken
hoe zonnepanelen werken,
een verhaal schrijven over
plasticsoep en nog veel
meer …

Techniek
Hoe werkt een 3D-printer,
wat is de techniek bij vloggen,
zelf een robot maken en nog
veel meer ...

Wanneer gaat mijn kind
naar PLEK 3?
Deelname aan PLEK 3 loopt gelijk
met het schooljaar. De kinderen
volgen een half schooljaar lang een
basisprogramma. In de volgende helft
van het schooljaar volgt een verdere
verdieping. De vier thema’s zijn
steeds de rode draad.
Deel 1: van januari tot juli
Deel 2: van september tot januari

Op welke dag gaat mijn
kind naar PLEK 3?
Iedere donderdag van 14.45 uur tot
16.15 uur.

Waar is PLEK 3?
In de nieuwe digitale werkplaats van
de Stadsbibliotheek Venlo.

PLEK 3:

Groepjes van maximaal 15 kinderen
uit verschillende schooljaren:
groep 6 tot en met de brugklas.
Ontdekkend leren aan de hand van
vier thema’s waarbij één thema
steeds centraal staat.
Met vaste begeleiding van Sanne
Pijnenburg, projectleider PLEK 3.
Met regelmatig gastsprekers en
bezoeken aan organisaties en
bedrijven.

Sanne Pijnenburg,
projectleider PLEK 3
spijnenburg@bibliotheekvenlo.nl
077 - 3512446

Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap:
De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt
samen met scholen, gemeenten en
maatschappelijke partners aan het
verbeteren van kansengelijkheid in het
onderwijs met aandacht voor thuis,
school en de leefomgeving.

Stadsbibliotheek Venlo
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Taal & Talent voor
gemotiveerde
en enthousiaste
kinderen die een
taalimpuls kunnen
gebruiken.

