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Leesplezier en  
digitale vaardigheden 
voor het basisonderwijs 
De Bibliotheek Lek & IJssel biedt basisscholen  
educatieve projecten en diensten op het gebied  
van leesplezier, leesbevordering en  
digitale vaardigheden.   
In deze brochure vind je het aanbod voor schooljaar  
2020-2021, voor de gemeenten Houten, IJsselstein  
en Vijfheerenlanden. 

www.bibliotheeklekijssel.nl 

 Bibliotheek &
 Basisschool                                                         schooljaar  2020 /2021  

        

        

         

    

          

  

      

         

         

Bestel via onze webshop 
educatie.bibliotheeklekijssel.nl  

Meer weten? 
Voor meer informatie  

of vragen kun je terecht  
bij onze adviseurs Educatie: 

E  

Ilona Potter 

M   

Liesbeth van der Lecq  
M   

 

 

 

Collectie op school 

Minicollectie  
    

Schoolbibliotheek: collectieadvies   

          

   

Aura Junior    

       

        

     

De Bibliotheek,  
jouw strategische partner  
voor leesbevordering en 
digitale vaardigheden VoorleesExpress 

Contactpersoon 
      

   

   

https://www.bibliotheeklekijssel.nl/
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/
mailto:educatie@bibliotheeklekijssel.nl
https://www.facebook.com/BibliotheekLekIJssel
https://twitter.com/BiebLekIJssel
https://www.pinterest.com/BiebLekIJssel/
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6492368.klassikaal-lenen-en-groepsabonnement.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6492363.schoolbibliotheek-collectieadvies.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6279045.aura-junior.html
mailto:marleenvanderleij@bibliotheeklekijssel.nl


 Deskundigheidsbevordering 

 

Groepsabonnement €   
          

Klassikaal lenen  

       

Taalklas: groepsbezoek aan de bibliotheek   

     

    

Lenen in de Bibliotheek 

Workshop Makkelijk Lezen   €  
       

     

      

   

Workshop Creatief schrijven   €  
           

      

      

   

Mediawijsheid Proeverij    
             

         

      

  

Workshop Creatief met kinderboeken    €  
      

     

      

   

Cursus Open Boek:  
opleiding tot leescoördinator   €  
        

Leesplezier in de schoolbibliotheek  €  

        

       

Presentatie en advies over mediagebruik, 
mediawijsheid en leesbevordering   

       

       

    

      

  

Leesbevordering 

Slim zoeken: Nepnieuws €  

         

         

VR in de klas  €  

         

Slim zoeken: Hoe werkt Google?  €  

       

      

Slim zoeken: met de Big6 €  

     

      

       

Boekenvlog maken  NIEUW  €  

           

          

Groep 1-2 :Voorlezen en beleven van een prentenboek 

Leskist Robots voor Ukkies; programmeren €  

      

        

Vertelkastje met vertelplaten  

Nationale Voorleesdagen: groepsbezoek kleuters  €  

Begrijpend Luisteren  NIEUW  €  

    

Groep 3: Leren lezen, voorlezen en vertellen 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: eerste leesboekjes  

Extra groepsbezoek met taalspelletjes    €  

Leskist Robots voor Ukkies; programmeren €  

     

Groep 4: Kennismaken met verschillende tekstsoorten  

Boekpromotieles    €  

       

Creatief schrijven: Kersenhemel  NIEUW  €  
    

Slim zoeken: Pictogrammen  NIEUW  €  

      

Leskist Robots voor Ukkies; programmeren €  

     

Groep 5: Het kiezen van boeken  

Slim zoeken: met de Super3  €  

      

Groep 6: Beoordelen en waarderen van boeken  

Slim zoeken: Bieb versus Google  

       

       

Veilig online  €  

          

         

Groep 7-8: Leesplezier vasthouden  

Boekpromotieles; Creatief schrijven: ZEB!  NIEUW  €  

Makkelijk Lezen Feest     €  

Boekpromotieles    €  

       

Poëzie in de tas? Poëzie in de klas!  NIEUW  €  

             

Makkelijk Lezen Feest   NIEUW  €  

        

Nationale Voorleeswedstrijd  €  

       

     

         

Boekpromotieles    €  

       

   

Wolk van poëzie  NIEUW  €  

        

    

Kijk voor meer informatie in onze webshop 
educatie.bibliotheeklekijssel.nl  

Groep 1-2 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7-8 

Digitale vaardigheden 

https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6492368.klassikaal-lenen-en-groepsabonnement.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6492368.klassikaal-lenen-en-groepsabonnement.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6488839.gratis-groepsbezoek-taalklas-aan-de-bibliotheek.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613351.4-november-2020-workshop-makkelijk-lezen-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613276.9-februari-2021-workshop-creatief-schrijven-mel....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613353.31-maart-2021-mediawijsheid-proeverij-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613352.14-april-2021-workshop-creatief-met-kinderboeke....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6267043.cursus-open-boek-2021-scholing-tot-leescoordina....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6267043.cursus-open-boek-2021-scholing-tot-leescoordina....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6492367.schoolbibliotheek-cursus-voor-biebouders.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6268276.presentatie-en-advies-over-mediagebruik.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6268276.presentatie-en-advies-over-mediagebruik.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582618.slim-zoeken-nepnieuws-groep-7-en-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6563651.virtual-reality-in-de-klas-voor-groep-7-en-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582634.slim-zoeken-hoe-werkt-google-groep-7-en-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6558277.slim-zoeken-met-de-big-6-groep-7-en-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6596169.boekenvlog-groep-7-en-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579221.robots-voor-ukkies-bee-bot-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579225.robots-voor-ukkies-cubetto-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6274980.vertelkast-kamishibai.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6273050.nationale-voorleesdagen-2021-groepsbezoek-peute....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613223.groep-1-en-2-nieuw-begrijpend-luisteren-mindmap....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6272048.groep-3-groepsbezoek-aan-de-bibliotheek-koen-ko....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613222.groep-3-nieuw-groepsbezoek-aan-de-bibliotheek-t....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579221.robots-voor-ukkies-bee-bot-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579225.robots-voor-ukkies-cubetto-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579227.robots-voor-ukkies-ozobot-van-groep-3-tot-8-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582654.boekpromotieles-groep-4-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613225.groep-4-nieuw-creatief-schrijven-kersenhemel.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613266.slim-zoeken-pictogrammen-groep-4-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579221.robots-voor-ukkies-bee-bot-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579225.robots-voor-ukkies-cubetto-van-peuters-tot-groep-4.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6579227.robots-voor-ukkies-ozobot-van-groep-3-tot-8-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582454.slim-zoeken-met-de-super-3-groep-5.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6279044.slim-zoeken-bieb-versus-google-groep-6-gratis.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582655.veilig-online-groep-6.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582654.boekpromotieles-groep-4-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613227.groep-5-nieuw-creatief-schrijven-zeb.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613226.makkelijk-lezen-feest-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582654.boekpromotieles-groep-4-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613229.groep-6-nieuw-poezie-in-de-tas-poezie-in-de-klas.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613226.makkelijk-lezen-feest-nieuw.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6272241.nationale-voorleeswedstrijd-wie-is-de-volgende-....html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6582654.boekpromotieles-groep-4-8.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl/product/6613231.groep-7-en-8-nieuw-wolk-van-poezie.html
https://educatie.bibliotheeklekijssel.nl

