
Jaarprogramma Primair Onderwijs 2022/2023  

 

 

 

Inschrijving 
Groep:  

Groep Programma Korte omschrijving Doel Periode Locatie Extra   Extra kosten 
 

 1/2 Inspiratieavond 
Nationale 
Voorleesdagen 

Deskundigheidsbevordering voor 
leerkrachten, rondom de 
Prentenboeken Top Tien.  
 

Leesbevordering 16 januari 
2023 

Bibliotheek  

 1/2 Maximiliaan 
Modderman geeft een 
feestje. Komen jullie 
ook?  

De kleuters komen naar de 
bibliotheek voor een feestelijk 
programma rondom het 
Prentenboek van het Jaar 2023, t.g.v. 
de Nationale Voorleesdagen. 
 

Leesbevordering Jan 2023 Bibliotheek  

 3  Letters koken met Vos 
en Haas  
 

De jongste lezers lusten de letters 
wel rauw, maar toch gaan we ze 
lekker koken, tot het woordjes zijn. 
Ondertussen maken we kennis met 
de bibliotheek en de eerste 
leesboekjes.  
 

Leesbevordering Naar keuze: 
 
⃝ nov 2022 
⃝  jan 2023 

Bibliotheek  

 3 Speel een rol in je eigen 
prentenboek 

In twee lessen monteren leerlingen 
zichzelf in een prentenboek. Ze doen 
dit met behulp van een iPad, een 
green screen en de green screen-app 
van DoInk. 
 

Leesbevordering en 21e 
eeuwse vaardigheden 

Jun/Jul 2023 Op school   



Inschrijving 
Groep: 
 

Groep Programma Korte omschrijving Doel Periode Locatie Extra   Extra kosten 
 

 4 Schrijver op bezoek 
Incl. collectie boeken 
van de schrijver 

De mooiste leesbevorderingslessen 
worden gegeven door de schrijvers 
zelf. Naar welke schrijver gaat je 
voorkeur uit? 
 ⃝ Simon van der Geest 
 ⃝ Pieter Koolwijk  
 ⃝ ……………………………………….  
 

Leesbevordering Apr 2023 Op school  € 110,- per vaste 
groep (max 35 ll.) 

 4 Vroeger: een prachtig 
uitgevoerd historisch 
fotoboek 

Met vroeger maken leerlingen 
kennis met het leven zoals dat 
honderd jaar geleden was. Martine 
Letterie schreef er passende 
verhalen bij.  

Leesbevordering 
Cultuureducatie 

Gehele 
schooljaar, 
voorkeur:  
 
__________ 

Op school  

 5 Kies Boekies! 
 
 
 

Een uitgebreide introductie op het 
leesprogramma, om te leren kiezen: 
welk boek is geschikt voor mij? 
Kaftje kijken, flapje lezen, boekje 
open.   
 

Leesbevordering Mrt/apr 
2023 

In de 
bibliotheek 

 

 5 Leesprogramma, thema: 
Op het puntje van je 
stoel… 
 

Na een introductie door de 
bibliotheekmedewerker verdienen 
de leerlingen voor elk gelezen boek 
een stempel in hun paspoort. 
 

Leesbevordering Mrt/apr 
2023 

Op school   

  



Inschrijving 
Groep: 
 

Groep Programma Korte omschrijving Doel Periode Locatie Extra   Extra kosten 
 

 6 Kinderboekenweek 
2022: Gi-ga-groen 

Met hun eigen ‘Biebrecordboek van de 
natuur’ in de hand beleven de 
leerlingen een avontuurlijk parcours.  
 

Leesbevordering Okt 2022 Bibliotheek  

 6 Codekraken met Dash  Eerst ontcijferen de leerlingen een 
binaire code, daarna kunnen ze het 
robotje Dash besturen met de app 
Blockly.  
 

21e eeuwse 
vaardigheden  

Mei 2023 Op school   

 7 De regels van drie: 
Nederland Leest Junior  

Hoe is het eigenlijk om ouder te 
worden, in de 21e eeuw? Daar gaan we 
over lezen én discussiëren. Er is voor 
iedere leerling een eigen boek: de 
regels van drie van Marjolijn Hof. 

Leesbevordering  Nov/dec 2022 Op school, 
afsluiting op 
12 december 
in de 
bibliotheek.  
 

 € 30,- per groep 
voor 32 boeken, 
een poster en 
toegang tot de 
extra lessen.  

 7/8 Voorleeswedstrijd De voorleeskampioen van school strijdt 
op maandag 20 februari in de 
bibliotheek tegen de andere 
kampioenen uit Heiloo. Schrijf zelf de 
schoolkampioen in via  
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.   
Optioneel: een voorleesworkshop.   

Leesbevordering Okt 2022  
– feb 2023 
 
 
 
 
Sept/nov 2022 

Organiseer 
voor 1 
december de 
voorronde 
op school.  
 
Op school  
 

€ 27,50 voor het 
aanmelden.  

 8 Kinderboekenweek 

2022: Gi-ga-groen 

voorproefje!  

In aanloop naar de Kinderboekenweek 
doen wij alvast een speurtocht naar 9 
wonderlijkheden in de natuur. 
 

Leesbevordering  Sept 2022 Bibliotheek  

 8 Bezoek aan de 

Maakplaats 

 

Probeer onze VR-brillen en maak kennis 
met de apparaten in de Maakplaats. 

21e eeuwse 

vaardigheden  

Mrt/apr 2023 

 

Bibliotheek  

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/


Voor meerdere groepen geschikt: 

Inschrijving 
Groep: 
 

Groep Programma Korte omschrijving Doel Periode Locatie Extra   Extra kosten 

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

Leesbevordering Okt – dec 2022 Op school 

 1-8 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  

 4-6 
 
 

Schrijver op bezoek: 
Keten met Taal!  
 

De Heiloose schrijver en dichter 
Margreet Schouwenaar leest haar 
eigen gedichten voor en laat de 
leerlingen luisteren, meedenken en 
schrijven. Aan het eind van dit uurtje 
Keten met Taal heeft elk kind een 
eigen gedichtenposter gemaakt.  
 

Leesbevordering Sep 2022 Op school  1 groep: € 110,- *  
(vaste groep (max 
35 ll.) –  
2 of 3 groepen: € 
270,- *   
  
* t/m september met 
50% korting  

 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  

 5-8 Europese 
Verhalenkoffer 

In de Europese verhalenkoffer zitten 
spannende (voorlees)verhalen met 
opdrachten en bijbehorende 
voorwerpen om te gebruiken bij 
lessen over Europa en de Europese 
Unie. 

Mediawijsheid Op aanvraag Op school  



Projectcollecties  

Schoolthema? Groepsproject? Bibliotheek Heiloo ondersteunt u graag met een collectie verhalende en informatieve materialen van in totaal 15 tot 25 objecten. 

School zorgt ervoor dat collecties worden opgehaald en binnen de uitleentermijn compleet weer worden teruggebracht.  

Projectcollecties mogen het hele jaar door worden aangevraagd. Stuur hiervoor minimaal twee weken van tevoren een mail naar Ada Bontje, 

abontje@bibliotheekheiloo.nl. Per schooljaar zijn 5 collecties inbegrepen in het jaarabonnement, voor elke extra collectie rekenen wij € 15,-.  

 

Groep  
 

Thema  Extra informatie   Periode   
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