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Groep Programma Korte omschrijving Doel Periode Locatie Extra kosten 
 

1/2 Inspiratieavond 
Nationale 
Voorleesdagen 

Deskundigheidsbevordering voor 
leerkrachten, rondom de Prentenboeken 
Top Tien. 

Leesbevordering 11 jan 2022 Bibliotheek  

 Groepsbezoek: Maar 
eerst ving ik een 
monster 

Rondom het Prentenboek van het Jaar 
2022, t.g.v. de Nationale Voorleesdagen. 

Leesbevordering Jan 2022 Bibliotheek  

 KleuterCoderDojo Onder begeleiding van ouders doorlopen 
de kleuters een parcours van allerlei 
robotjes en andere digitale activiteiten. 

Mediawijsheid Jun/jul 2022 Bibliotheek  

3  Letterjacht 
 

Leerlingen maken kennis met de eerste 
leesboekjes, en gaan in de bibliotheek op 
jacht naar letters.  

Leesbevordering Nov 2021 of jan 
2022 

Bibliotheek  

3/4 Green Screen: doe mee 
in je favoriete 
prentenboek 

We maken een bestaand prentenboek nog 
mooier door de leerlingen er zelf een rol in 
te laten spelen. 

Mediawijsheid Feb/mrt 2022 Bibliotheek  

4 Schrijver op bezoek 
Incl. collectie boeken 
van de schrijver 

De mooiste leesbevorderingslessen worden 
gegeven door de schrijvers zelf.  
 
 

Leesbevordering Apr 2022 School of 
online 

€ 110,- per vaste 
groep (max 35 ll.) 

 

 

 



5 Leesprogramma: duik in 
de diepte 
 
 
Kaftje kijken 

Na een introductie door de 
bibliotheekmedewerker verdienen de 
leerlingen voor elk gelezen boek een 
stempel in hun paspoort. 
Kies voor een uitgebreide introductie om te 
leren kiezen: welk boek is geschikt voor 
mij? 
 

Leesbevordering Mrt/apr 2022 School  

5 Micro:Bit  Leerlingen ontdekken de mogelijkheden 
van de micro:bit, gekoppeld aan het boek 
de Waanzinnige Boomhut. 

Mediawijsheid Nov/dec 2021 School  

6 Kinderboekenweek 
2021 

Onder het motto Worden wat je wil, doen 
we een talententest en ontdekken we de 
boeken die het beste bij je passen. Inclusief 
speurtocht door de jeugdafdeling.  

Leesbevordering Okt 2021 Bibliotheek  

7 Find it   In 5 lessen maken de leerlingen een heel 
werkstuk, van het kiezen van een 
onderwerp tot de finishing touch.  

Informatievaardigheden Op afspraak, 
naar wens.  

4 lessen op 
school door 
de 
leerkracht, 1 
les in de 
bibliotheek 

 

7/8 Voorleeswedstrijd De voorleeskampioen van school strijdt op 
maandag 7 februari 2022 in de bibliotheek 
tegen de andere kampioenen uit Heiloo. 
Het is mogelijk vooraf een workshop 
voorlezen aan te vragen in de klas.  

Leesbevordering Okt 2021  
– feb 2022 

Organiseer 
voor 1 
december de 
voorronde 
op school.  
 

27,50 voor het 
aanmelden van 
een 
schoolkampioen, 
via 
www.denationale
voorleeswedstrijd
.nl.   

8 VR-brillen Maak kennis met de wereld van Virtual 
Reality 

Mediawijsheid Nov/dec 2021 Bibliotheek  

  



Voor meerdere groepen 
geschikt: 
 

     

1-8 50+ leest voor Ervaren voorlezers laten de leerlingen 8 
weken lang genieten van de mooiste 
voorleesboeken en gedichten.  

Leesbevordering Januari – Maart 
2022 

School  

 Projectcollecties Bij elk school- of groepsthema een 
passende collectie.  

Leesbevordering/ 
informatievaardigheden 

Gehele 
schooljaar, op 
aanvraag 

School  

 Klassikaal lenen  Ga met de hele groep naar de bibliotheek 
en kom terug met een verse stapel 
leeswerk.  

Leesbevordering 1x per 6 weken, 
op afspraak 

Bibliotheek  

5-8 Makkelijk Lezen Feest  Speciaal voor de leerlingen voor wie lezen 
niet zo leuk of makkelijk is. We maken er 
een feestje van, met het rad van avontuur.  

Leesbevordering Op aanvraag Naar keuze  

 


