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INLEIDING

Wij kijken er weer naar uit om dit schooljaar 
te mogen samenwerken met scholen en 
voorschoolse instellingen, rondom leesplezier 
en digitale geletterdheid! 

In deze inspiratiegids hebben we producten, 
programma’s en suggesties opgenomen die een 
waardevolle toevoeging zouden kunnen zijn 
op de lesprogramma’s. Een aanbod waarmee 
we scholen aan de ene kant willen ontzorgen 
en aan de andere kant kunnen prikkelen om 
op een enthousiaste manier leesplezier en 
mediawijsheid in de lessen te verweven.

http://www.biblionu.nl/onderwijsshop


MAATWERK

Afgelopen jaren hebben we ons steeds meer 
gericht op vraaggericht werken. BiblioNu 
wil de toegevoegde waarde zijn voor het 
onderwijs zodat we ons sámen inzetten 
voor lees- en taaleducatie en mediawijsheid. 
Met onze producten en programma’s 
bieden wij verdieping op het lesprogramma, 
meerwaarde voor leerling én leerkracht. Laat 
je dus inspireren. Is een product nou nét 
niet wat je zoekt? Neem contact met ons op 
en ongetwijfeld komen we samen tot een 
oplossing!

BIBLIONU WIL DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE 
ZIJN VOOR HET ONDERWIJS 
ZODAT WE ONS SÁMEN 
INZETTEN VOOR LEES- 
EN TAALEDUCATIE EN 
MEDIAWIJSHEID. 



Voor uitgebreide informatie over ons aanbod verwijzen wij naar onze 
nieuwe onderwijsshop. Hier zijn alle producten die we aanbieden via diverse 
zoekopties makkelijk terug te vinden én te bestellen.

Je kunt bijvoorbeeld zoeken op groep, categorie en/of onderwerp. 
Via een inlog kun je terugzien wat je besteld hebt. Ga snel naar onze 
onderwijsshopshop en laat je inspireren. Neem bij vragen gerust persoonlijk 
contact met ons op.

ONDERWIJSSHOP
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LEESBEVORDERING

Wij bieden diverse projecten (in de bibliotheek 
of in de klas) gericht op leesplezier. Graag 
bekijken we samen welke projecten goed 
aansluiten bij jullie wensen. Maatwerk staat 
centraal! Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
ondersteuning en coaching bij het realiseren 
van een project.
Met een leerkrachtenpas kun je het hele jaar 
door zelf in de bibliotheek materialen lenen. Is 
er geen bibliotheek op school en wil je samen 
met de leerlingen boeken komen lenen in de 
bibliotheek, kies dan voor klassikaal lenen.

DIGITALE GELETTERDHEID

Tegenwoordig hebben we toegang tot enorme 
hoeveelheden informatie. Het is belangrijk 
dat kinderen leren hoe ze relevante informatie 
kunnen zoeken, selecteren, verwerken en 
gebruiken.
Vandaar dat digitale geletterdheid een 
speerpunt is. Onze focus ligt op de leerlijn 
informatievaardigheden, verweven met 
vaardigheden computational thinking, 
ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

CULTUUREDUCATIE 

Cultuur is overal om ons heen. Maar de 
betekenis van cultuur moet je ontdekken. Dit 
kan door kinderen op jonge leeftijd in contact 
te brengen met kunst, cultureel erfgoed en 
literatuur. Op school en bij vele culturele 
instellingen komen kinderen in contact 
met cultuur. Als bibliotheek kunnen wij een 
belangrijke partner zijn. Onze expertise op 
het gebied van literatuur en media is hét 
uitgangspunt om verbanden te leggen met 
andere onderwerpen binnen cultuureducatie. 
Denk daarbij aan kunstdisciplines als drama en 
muziek of erfgoed. 



KINDERBOEKENWEEK

30 september t/m 11 oktober 2020 
Het thema van de Kinderboekenweek is 
‘En toen?’ Bestel een themacollectie of kom met 
groep 5 tijdreizen in de bibliotheek.

NATIONALE 
VOORLEESWEDSTRIJD

Begin september ontvangen alle 
basisscholen een gratis deelnamepakket 
voor De Nationale Voorleeswedstrijd 
2020-2021. Wie wordt jullie 
schoolkampioen? Meld de winnaar 
vóór 14 december aan via 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl 
en kom met de hele klas naar de lokale 
ronde van BiblioNu in februari 2021.

NATIONALE 
VOORLEESDAGEN

Voorschoolse instellingen en de groepen 
1/2 kunnen dit jaar komen genieten van 
activiteiten rondom het bekroonde boek 
‘Coco kan het!’ 

LANDELIJKE CAMPAGNES
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0-4 jaar Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Bibliotheekbezoek Nationale Voorleesdagen ✓
Themacollectie ✓
Kamishibai ✓
Vertelkastje ✓
Voorleeskist ✓

Groep 1-2 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Bibliotheekbezoek Nationale Voorleesdagen ✓
Kom kijken, kom lezen, kom luisteren, voorleesbezoek ✓
Themacollectie ✓
Kamishibai ✓
Vertelkastje ✓
Voorleeskist ✓

Groep 3 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Draken in de bibliotheek (eind groep 3) ✓
Klaar voor de start (na de herfstvakantie) ✓
Gedichtenwolkjes ✓
Juttersbuit (eind groep 3)  VERNIEUWD ✓
Themacollectie ✓

AANBOD
0-4 JAAR

GROEP 1-2

GROEP 3

Bilbiotheek Op school
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AANBOD
GROEP 4

GROEP 5

Bilbiotheek Op school

Groep 4 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Draken in de bibliotheek ✓
Leeselixer mixer (eind groep 4) ✓
Gedichtenwolkjes ✓
Juttersbuit  VERNIEUWD ✓
Ik lees de wereld rond  NIEUW ✓
Theaterlezen  NIEUW ✓
Inspiratiekist voor makkelijk lezen  NIEUW ✓
Themacollectie ✓

Groep 5 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Bibliotheekbezoek kinderboekenweek ✓
Biebexpeditie ✓
Scoor een boek ✓ ✓
Leesvirus  VERNIEUWD ✓
Nederland ✓
Rijmen met ozobots ✓
Ik lees de wereld rond  NIEUW ✓
Verhalen schrijven/vertellen met de kamishibai  NIEUW ✓
Booktuber  NIEUW ✓ ✓
Theaterlezen  NIEUW ✓
Inspiratiekist voor makkelijk lezen   NIEUW ✓
Themacollectie ✓
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Groep 6 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Biebexpeditie ✓ 
Scoor een boek ✓ ✓
Leesvirus  VERNIEUWD ✓
Nederland ✓
Rijmen met ozobots ✓
Ik lees de wereld rond  NIEUW ✓
Find it!  NIEUW ✓
Verhalen schrijven/vertellen met de kamishibai  NIEUW ✓
Booktuber  NIEUW ✓ ✓
Theaterlezen  NIEUW ✓
Inspiratiekist voor makkelijk lezen  NIEUW ✓
Themacollectie ✓

Groep 7 en 8 Lees
bevordering

Cultuur
educatie

Digitale 
geletterdheid

Mama Terra ✓ ✓
Kunst en boeken ✓ ✓
Nationale Voorleeswedstrijd ✓
Bekijk het maar  VERNIEUWD ✓ ✓
Ik lees de wereld rond  NIEUW ✓
Rijmen met ozobots ✓
Find it!  NIEUW ✓
Verhalen schrijven/vertellen met de kamishibai  NIEUW ✓
Booktuber  NIEUW ✓ ✓
Theaterlezen  NIEUW ✓
Inspiratiekist voor makkelijk lezen  NIEUW ✓
Themacollectie ✓

Professionals en ouders Ouders Professionals

Klassikaal lenen ✓
Leerkrachtenpas ✓
Inspiratiesessie speeddates met boeken  NIEUW ✓
Ouderavond of koffieochtend ✓

AANBOD
GROEP 6

GROEP 7-8

PROFESSIONALS EN OUDERS

Bilbiotheek Op school
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GROEP 1  t/m  8

STORY CUBES

Story Cubes is een setje van 9 dobbelstenen met 
daarop pictogrammen van voorwerpen. Rol de 
dobbelstenen en verzin vervolgens een verhaal 
waarin de afgebeelde voorwerpen voorkomen.
Voor groep 1 t/m 8.

AAN DE SLAG MET

GROEP 6, 7 EN 8

LEESBEESTEN EN LUISTERVINKEN

Leesbeesten en luistervinken is een serie kinderboekenpodcasts 
voor groep 6, 7 en 8. In iedere podcast staat een andere schrijver 
centraal en met behulp van de bijbehorende gratis lesbrief gaan 
kinderen aan de slag met vaardigheden als spreken, luisteren 
en digitale vaardigheden. Informatie op https://www.cubiss.nl/
leesbeestenluistervinken

https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken
https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken


PRATEN OVER BOEKEN

Praten over boeken en het delen van meningen en interpretaties 
stimuleert tot het verruimen van je eigen denkwijze en maakt dat je 
elkaar kunt enthousiasmeren voor het (her)lezen van een boek, verhaal 
of gedicht. Door dit op een speelse manier te doen en door te variëren 
met werkvormen kunnen leerlingen nog meer geprikkeld worden.

GROEP 1  t/m  8

JENGA

Wat te denken van een spelletje Jenga? Stapel 
de toren op en laat de leerlingen er telkens een 
steen uitnemen. Op de steen staat een vraag 
over een boek. Deze wordt voorgelezen en 
beantwoord door het kind dat de steen heeft 
gepakt. Vervolgens reageren andere kinderen 
hier op. Ze kunnen kiezen uit 2 niveaus van 
vragen. Het spel kan gespeeld worden door 
leerlingen die allemaal hetzelfde boek gelezen 
hebben, maar kan ook met leerlingen die 
verschillende boeken gelezen hebben.
Voor groep 1 t/m 8.

Neem contact met ons op als je interesse hebt om 
bovenstaande materialen te lenen of om een gastles te 
laten geven.

GROEP 1  t/m  8

TUSSENDOORTJE LITERATUUR

Tussendoortje Literatuur zijn vragenkaarten die je kunt gebruiken 
om met kinderen in gesprek te gaan over boeken. De leerkracht kiest 
een korte tekst of gedicht en gaat vervolgens aan de hand van een 
kaart met de kinderen in gesprek, waarbij er ook creatieve opdrachten 
uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 4 sets kaarten voor groep 1/2, groep 
3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

“We weten pas 
wat we denken als we het 

onszelf horen zeggen”
(AIDEN CHAMBERS).



DE BIBLIOTHEEK 
IS ER VOOR 
IEDEREEN!

www.biblionu.nl

OVER BIBLIONU

De stichting BiblioNu verzorgt het 
bibliotheekwerk in de gemeenten 
Horst aan de Maas en Venray.

Vestigingen van de Stichting BiblioNu

Servicebibliotheek Horst: 
Librije 60 | 5961 VG Horst 
Telefoon: 077 - 398 23 39

Servicebibliotheek Venray: 
Merseloseweg 59 | 5801 CC Venray 
Telefoon: 0478 - 58 19 70
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