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Inleiding  
 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is er trots op u het “Basisscholenprogramma 2021-2022” aan te 
bieden, met een overzicht van activiteiten op het gebied van informatie, leesplezier en 
natuureducatie. 
 
In dit programma vindt u zowel lokale activiteiten (zoals klassikaal ruilen, groepsbezoeken en 
leskisten) als informatie over landelijke activiteiten (zoals de Kinderboekenweek, de Nationale 
Voorleeswedstrijd en de Kinderjury).  
 
Via aanmeldingsformulieren, die in de bijlagen zijn opgenomen, kunt u groepen opgeven voor 
groepsbezoeken aan de bibliotheek. Daarnaast kunt u leskisten reserveren voor verschillende 
groepen. Klassikaal ruilen is voor alle groepen mogelijk. 
Het aanbod voor de basisscholen is ook te vinden op de website www.obvw.nl. Daar zijn ook de 
aanmeldingsformulieren te downloaden.  
 
Corona-proof 
We hopen dat we dit schooljaar het programma kunnen uitvoeren zoals gepland. Mochten er toch 
weer corona-maatregelen genomen worden zullen we u zo spoedig mogelijk laten weten welke 
educatieve activiteiten toch door kunnen gaan en voor welke activiteiten we een alternatief moeten 
zoeken. 
 
Leesoffensief 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar sluit zich aan bij het leesoffensief. Dit is een landelijke actie 
waarbij wordt ingezet op het verhogen van het leesplezier van kinderen. 
Dat betekent dat we komend schooljaar samen met leerkrachten gaan bekijken wat er nodig is om 
op school het leesplezier te vergroten. Hiervoor is voor elke school een budget van €450,00 
beschikbaar. Op pagina 7 van dit Scholenprogramma leest u hier meer over. 
 
Heeft u vragen over het scholenprogramma? Neem dan contact op met de contactpersoon uit uw 
gemeente. 
 
Een goed le(e)sjaar toegewenst en tot ziens in de bibliotheek! 
 
Miriam Buurmans     Rieneke de Jong 
Bibliotheek Voorschoten    Bibliotheek Wassenaar 
Wijngaardenlaan 4     Langstraat 40 
2252 XN Voorschoten     2242 KM Wassenaar 
m.buurmans@obvw.nl     r.dejong@obvw.nl 
tel. 071-561 56 78     tel. 070-511 33 97 
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Het schoolabonnement  
 
Om gebruik te kunnen maken van het basispakket voor scholen van de bibliotheek heeft iedere 
school een schoolabonnement. Dit abonnement loopt van september tot september en kost € 250,=. 
 
Het basispakket omvat klassikaal ruilen en gebruik van leskisten voor alle groepen. 
Voor groepsbezoeken aan de bibliotheek wordt € 25,= per groep in rekening gebracht. Een 
gastworkshop op school kost €35,00 per groep. Voor het lenen van de mediawijsheidleskisten Makey 
Makey en BeeBot wordt ook €25,= in rekening gebracht. Deelnemen aan het project Schrijver op 
Bezoek voor groep 5 kost €75,= per groep.  
 
Op deze manier kunnen we ons aanbod blijven ontwikkelen en vernieuwen. En biedt de bibliotheek 
een educatief programma dat een meerwaarde is voor de school. 
 
De ‘kleine lettertjes’ 
In augustus ontvangt u een acceptgiro voor het schoolabonnement. Als het schoolabonnement niet 
op tijd betaald is, kan er helaas geen gebruik gemaakt worden van de diensten van de bibliotheek. 
 
Contactpersoon op school 
Al enige jaren worden de bibliotheekzaken afgehandeld via een contactpersoon op school. D.m.v. 
van bijgesloten inschrijfformulieren kunt u aangeven wie de contactpersoon op uw school is. Hij/zij 
fungeert als aanspreekpunt voor zowel de leerkrachten als de bibliotheekmedewerkers.  
Dit werkt voor beide partijen prettig. 

Opgeven m.b.v. basisformulier uiterlijk 12 juli 2021 
 
Contactpersoon van uw lokale bibliotheek 
Miriam Buurmans     Rieneke de Jong 
Bibliotheek Voorschoten    Bibliotheek Wassenaar 
Wijngaardenlaan 4     Langstraat 40 
2252 XN Voorschoten     2242 KM Wassenaar 
m.buurmans@obvw.nl     r.dejong@obvw.nl 
tel. 071-561 56 78     tel. 070-511 33 97 
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Boeken op school 
 
Er zijn verschillende manieren om bibliotheekboeken op school te krijgen: 
 
Klassikaal ruilen            
Elke groep heeft een eigen pasje om klassikaal boeken te komen ruilen in de bibliotheek. 
Deze groepspassen blijven in de bibliotheek en zijn alleen bestemd voor klassikaal ruilen. 
 
De werkwijze van klassikaal ruilen 
Klassikaal ruilen voor groep 3 t/m 8 houdt in dat de leerkracht mèt de klas één maal in de zes weken, 
volgens een vast rooster, boeken komt ruilen. 
 
Per pas kunnen zoveel boeken geleend worden als er kinderen in de groep zitten. Er kunnen zowel 
leesboeken, informatieboeken als strips geleend worden. Het is niet de bedoeling dat een leerkracht 
of bijvoorbeeld een ouder van school zonder leerlingen boeken komt lenen.  
 
Voor groep 1-2 wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze groepen is het wel mogelijk dat de 
leerkracht of een ouder zonder de kinderen komt ruilen.  
 
De ‘kleine lettertjes’ 
Verlenging van de uitleentermijn is niet mogelijk met een groepspas. De leerkracht van de groep is 
verantwoordelijk. Dit betekent dat vermissing of beschadiging van de materialen in rekening 
gebracht wordt. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven op welke tijd u wilt komen klassikaal ruilen. U kunt 
eventueel ook een reservetijdstip aangeven. De bibliotheek deelt alle groepen in en bevestigt in 
september de data en tijden waarop u met uw groep boeken kunt ruilen. 

Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier uiterlijk 12 juli 2021 
 
Onderbouw- en bovenbouwpas 
Alle basisscholen in Voorschoten en Wassenaar hebben een onderbouwpas en een bovenbouwpas, 
die ieder recht geven op het lenen van maximaal 15 boeken. De uitleenperiode is drie weken. Deze 
passen blijven in de bibliotheek en zijn  bestemd voor het lenen van materialen t.b.v. projecten op 
school. Het gaat hier om materialen die niet met klassikaal ruilen geleend worden. 
 
U kunt zelf een themacollectie uit de collectie van de bibliotheek samenstellen en deze lenen op de 
onderbouw- dan wel bovenbouwpas. Zo’n themacollectie kan bestaan uit prentenboeken, 
leesboeken en/of informatieve materialen. 
 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft ook een collectie combinatielezen, speel-leer-materiaal en 
gesproken boeken. Deze materialen kunnen op de onder/bovenbouwpassen geleend worden. Voor 
dvd’s wordt leengeld gevraagd. Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt boete berekend. 
 
De uitleentermijn en eventuele leenkosten voor 2021 zijn: 

Materiaal uitleentermijn kosten 

boeken 3 weken geen 

kamishibai-kastje 3 weken geen 

set kamishibai-platen 3 weken geen 

Luisterboeken 3 weken geen 

Speel-leer-materiaal 3 weken geen 

Kinderfilms op dvd 3 weken € 2,- 

Informatieve dvd’s 3 week geen 
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Projectcollectie 
Bij de bibliotheek kunt u een projectcollectie aanvragen als u bijvoorbeeld met de hele school rond een 
bepaald thema gaat werken. Deze collectie wordt op maat gemaakt naar de wensen van de school. De 
uitleentermijn is 6 weken. 
De kosten voor een projectcollectie zijn €45,00. Het aanvragen van een projectcollectie voor 
Voorschoten kan via Miriam Buurmans (m.buurmans@obvw.nl) en voor Wassenaar via Rieneke de Jong 
(r.dejong@obvw.nl).   
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Leesoffensief 

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder vaak en met 

steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes 

(berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in 

schoolboeken) maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het 

geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor 

gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun 

functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor 

het functioneren van onze samenleving als geheel.  

Kinderen die minder goed lezen ervaren minder leesplezier. Als 

kinderen geen plezier beleven aan lezen, pakken ze minder snel een 

boek. Een vicieuze cirkel dus. Daarom wordt landelijk een Leesoffensief 

ingezet. Ook in Voorschoten en Wassenaar zetten we dit schooljaar in 

op leesplezier. 

Elke school krijgt een leesoffensiefbudget 

In september organiseert de bibliotheek een bijeenkomst voor leerkrachten om te inventariseren 

hoe het leesplezier bij kinderen kan worden vergroot. We zullen ideeën en best practices uitwisselen. 

Vervolgens gaat elke school met het thema aan de slag.  

Voor elke basisschool in Voorschoten en Wassenaar is een bedrag van €450,00 beschikbaar om 

daadwerkelijk een leesplezierbevorderende activiteit uit te voeren op school. Met het team of een 

werkgroepje met leerlingen kunt u op school bepalen hoe u het budget wilt inzetten om het 

leesplezier te vergroten. 

In januari willen we een tweede bijeenkomst organiseren om de plannen te bespreken en elkaar te 

inspireren. 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke collega we voor deze bijeenkomst kunnen 

uitnodigen en wat voor u het meest geschikte moment hiervoor is. We proberen hier zoveel mogelijk 

rekening te houden bij het plannen van de datum.  

Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier 1 uiterlijk 12 juli 2021 
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Bibliotheekaanbod per groep 

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft een ruim aanbod aan programma’s en activiteiten voor 
alle groepen van de basisschool. U kiest zelf de onderdelen waaraan u mee wilt doen en die het 
beste in uw lesprogramma passen. Sommige activiteiten worden alleen in Voorschoten 
georganiseerd, andere alleen in Wassenaar. U vindt een locatie-aanduiding bij de omschrijving. Geen 
locatie-aanduiding betekent dat beide bibliotheken deze activiteit aanbieden. 
 
Bibliotheekactiviteiten 
Voor groep 1 t/m 6 is een groepsbezoek in het aanbod opgenomen. Leesbevordering en leesplezier 
staan hierbij centraal. Groepsbezoeken vinden in Voorschoten plaats op woensdagmorgen en in 
Wassenaar op maandagmorgen. 
Voor groep 7 en 8 is de workshop Creatief schrijven – Durf te Dichten in het aanbod opgenomen. Voor 
groep 8 is er een bijzonder programma over Voorschoten in de Tweede Wereldoorlog. 
Alle groepen kunnen gebruik maken van Klassikaal ruilen. 
 
De ‘kleine lettertjes’ 
Kosten voor een groepsbezoek aan de bibliotheek bedragen € 25,= per groep. Deelname aan het 
project Schrijver op bezoek kost €75,= per groep. De workshop Creatief schrijven kost €35,00 per 
groep.  Als de groep op het afgesproken tijdstip niet verschijnt zonder afzegging, worden de kosten 
alsnog in rekening gebracht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van alle 
activiteiten waarvoor de school zich heeft ingeschreven. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u 
een factuur voor de kosten van alle educatieve activiteiten waarvoor de school zich in dat schooljaar 
heeft ingeschreven. 

Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier 2 en 3 uiterlijk 12 juli 2021 
 

Groepsbezoeken natuureducatie aan de Ontdektuin Voorschoten 
Voor groep 1 t/m 8 is een groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten in het aanbod opgenomen.  
 
De ‘kleine lettertjes’ 
Kosten voor een groepsbezoek aan de Ontdektuin bedragen € 85,= per groep. Als de groep op het 
afgesproken tijdstip niet verschijnt zonder afzegging, worden de kosten alsnog in rekening gebracht. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van alle activiteiten waarvoor de school 
zich heeft ingeschreven. Een factuur voor de kosten van de natuureducatieprogramma’s ontvangt u 
van de Ontdektuin. 

Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier 4 uiterlijk 12 juli 2021 
 

Leskisten 

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar biedt een aantal leskisten aan voor gebruik op school. Er zijn 

leskisten beschikbaar voor groep 1 t/m 8. Leskisten worden uitgeleend voor 6 weken. De leskisten 

worden door de leerkracht op de aangegeven data opgehaald en teruggebracht in de bibliotheek. 

 
De ‘kleine lettertjes’ 
De leerkracht van de groep is verantwoordelijk bij vermissing of beschadiging van de materialen. 
Bij niet tijdig afzeggen (uiterlijk één week van tevoren) of niet ophalen (binnen één week) van een 
kist / project brengen wij u administratiekosten in rekening. 
Deze bedragen € 15,00 per kist. 

           Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier 5 uiterlijk 12 juli 2021 
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Programma’s voor groep 1-2 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Gezocht: Koen Konijn, boekendief 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten 

Accent:  voorlezen, bibliotheekbezoek 

Kosten:  €25,00 per groep 

Lesduur:  60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

Het prentenboek ‘Gezocht: Koen Konijn, boekenboef’ van Emily 

MacKenzie vormt het startpunt van dit bibliotheekbezoek voor kleuters. 

In dit spannende verhaal leert Koen Konijn dat je boeken kunt lenen bij de 

bibliotheek. Natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan rondom het 

thema. Na het spel kiezen alle leerlingen een boek, dat voor 6 weken aan 

de klas wordt uitgeleend. 

 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Kleine Indiaan 

Locatie:  Bibliotheek Wassenaar 

Accent:  voorlezen, bibliotheekbezoek 

Kosten:  €25,00 per groep 

Lesduur:  60 minuten 

Voorbereiding op school: , ja, maak met elk kind een indianentooi met de 

naam van het kind erop en neem die mee naar de bibliotheek 

Het prachtige prentenboek ‘Kleine Indiaan’ van Quentin Gréban vormt het 

startpunt van een spannend bibliotheekbezoek voor kleuters. Bij de Tipi 

lezen we het verhaal van de Kleine Indiaan, we gaan speuren als Indianen, 

en ontdekken misschien onze eigen indianennaam. Na dit avontuur kiezen alle leerlingen een boek, 

dat voor 6 weken aan de klas wordt uitgeleend. 

 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Appeltjes van de bomen 

 
Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, zintuigelijke waarneming, fijne motoriek 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: september-oktober 2021 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee, het is erg prettig als er 3 à 4 hulpouders bij 

de les aanwezig zijn. 

We maken een lange slinger en gaan we proeven, ruiken, voelen, horen en zien in de Ontdektuin: 

Welke plantjes kun je eten?  Wat is oogsten? Kunnen jullie de rupsen horen poepen? Daarna gaan 

we met echte appels lekkere appelmoes maken. Wat moet  daar allemaal voor gebeuren? Samen 

tekenen we het recept en onderzoeken we de ingrediënten. Natuurlijk gaat er uiteindelijk  een pot 

appelmoes mee naar de klas om te proeven!  

Begrippen: oogsten, vrucht, recept, ingrediënten 
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Programma’s voor groep 3 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Letters zoeken 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar 

Accent:  leesplezier, wegwijs in de bibliotheek 

Kosten:  €25,00 per groep 

Lesduur:  60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

In groep 3 leren kinderen lezen, een belangrijk 
proces in de ontwikkeling van een kind. 
Kinderen willen in deze fase zelf lezen en hun 
ouders voorlezen. 

Tijdens dit bezoek staat het prachtige boek 

‘Alfabet’ van Charlotte Dematons centraal.  

De leerlingen gaan letters zoeken in de 

bibliotheek. Vervolgens zoeken ze woorden met 

die letters in het reuzenboek van Alfabet. 

Natuurlijk mogen alle kinderen ook nog een 

boek uitzoeken dat gedurende 6 weken op 

school gelezen kan worden. 

 
 

 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Paddenstoelen 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, vragen stellen, hypothese formuleren 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: september-oktober 2021 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee, het is erg prettig als er 3 à 4 hulpouders 

bij de les aanwezig zijn. 

Hoe groeien paddenstoelen eigenlijk en wat zijn het? Kun je ze allemaal 

eten? In deze les leren we alles over deze herfstige fenomenen. 

Begrippen: paddenstoel, hoed, steel, plaatjes, buisjes. 
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  Programma’s voor groep 4 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Kinderboekenweek: Worden wat je wil 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar 

Accent:  het kiezen van boeken, Kinderboekenweek, wegwijs in de bibliotheek 

Kosten:  €25,00 per groep 

Periode: oktober 2021 

Lesduur:  60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

De Kinderboekenweek  staat dit jaar in het teken van beroepen en heeft als motto “Worden wat je 
wil”. Het bezoek van groep 4 sluit hierbij. Natuurlijk komen de bekroonde boeken ook aan bod. Dit 
programma wordt tijdens de Kinderboekenweek uitgevoerd. 
  

 

 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Paddenstoelen 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, vragen stellen, hypothese formuleren 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: september-oktober 2021 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee, het is erg prettig als er 3 à 4 hulpouders 

bij de les aanwezig zijn. 

Hoe groeien paddenstoelen eigenlijk en wat zijn het? Kun je ze allemaal 

eten? In deze les leren we alles over deze herfstige fenomenen. 

Begrippen: paddenstoel, hoed, steel, plaatjes, buisjes. 
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Programma’s voor groep 5 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Schrijver op bezoek 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar 

Accent:  leesplezier, schrijver op bezoek 

Kosten:  €75,00 per groep 

Periode: voorjaar 2022 

Lesduur:  60 minuten in bibliotheek 

Voorbereiding op school: ja, het lezen van de boeken van 

de schrijver die op bezoek komt 

Een echte schrijver of illustrator ontmoeten is natuurlijk 

heel spannend. Kinderen lezen op school boeken van de 

schrijver. Ze vertellen elkaar waar de boeken over gaan 

en bereiden vragen voor om aan de schrijver te stellen. 

Natuurlijk leest de leerkracht een boek voor. Als afsluiting 

ontmoet de groep de schrijver in de bibliotheek. 

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar zorgt ervoor dat 6 

weken voor het bezoek een collectie boeken van de bezoekende schrijver klaar staat. Het 

schrijversbezoek vindt plaats in het voorjaar van 2022. 

Van de leerkracht wordt verwacht dat hij of zij de kinderen stimuleert zoveel mogelijk boeken te 

lezen. De activiteit ondersteunt het zelfstandig lezen in de klas en biedt de school en de kinderen een 

aantrekkelijke collectie boeken. Er wordt een inspanning van minimaal 1,5 uur individueel lezen per 

week verwacht, zodat alle kinderen minimaal 1 boek, maar bij voorkeur meerdere boeken gelezen en 

beoordeeld hebben. 

 
 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Ontdekkend tuinieren 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, gewascombinaties 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: maart t/m juni 2022 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee 

In deze les gaan we aan de slag met schoffel en hark. We gaan 

poten, planten en zaaien. Ondertussen leren we wat ons 

voedsel nodig heeft om goed te kunnen groeien. Na deze les heeft de groep een eigen moestuinbed 

gevuld. Na de zomervakantie is een oogstles optioneel. 
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Programma’s voor groep 6 

Groepsbezoek aan de bibliotheek: Vliegen door de bieb 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar 

Accent:  wegwijs in de bibliotheek, leesplezier 

Kosten:  €25,00 per groep 

Lesduur:  60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

Gezellig hoor, met z'n allen naar de bibliotheek. Vooral als je mag 

rennen en 'Vliegen door de bieb'. In dit levende ganzenbordspel gaan 

leerlingen op zoek naar antwoorden op vragen over boeken en de 

bibliotheek. Spelenderwijs komen ze allemaal leuke boeken tegen en leren ze omgaan met de 

catalogus. Weten leerlingen de weg te vinden of verdwalen ze in de bibliotheek? 

 
 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Ontdekkend tuinieren 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, gewascombinaties 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: maart t/m juni 2022 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee 

In deze les gaan we aan de slag met schoffel en hark. We gaan 

poten, planten en zaaien. Ondertussen leren we wat ons voedsel nodig heeft om goed te kunnen 

groeien. Na deze les heeft de groep een eigen moestuinbed gevuld. Na de zomervakantie is een 

oogstles optioneel. 

 

 

 

  



14 
 

Programma’s voor groep 7 

Workshop op school: Creatief Schrijven – Durf te Dichten 

Locatie:  op school in Voorschoten en Wassenaar 

Accent:  gedichten, creatief schrijven 

Kosten:  €35,00 per groep 

Periode: november 2021 t/m april 2022, donderdagmiddag 

Lesduur:  45 -60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

In deze workshop gaan we spelenderwijs materiaal verzamelen voor de basis 

van een gedicht, waarbij we gebruik maken van onze zintuigen. In deze 

persoonlijke inspiratiestroom gaat het niet om de punten, komma’s of 

grammatica.  

Ieder schrijft op deze manier zijn eigen triolet over zijn favoriete plek en ervaart dat een gedicht niet 

per se hoeft te rijmen. 

Deze workshop wordt gegeven door Miriam Buurmans op donderdagmiddag.  

 
 

Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Ecosysteem om je heen 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, voedselkringloop, leefgemeenschap 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: maart t/m juni 2022 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee 

Op vier plaatsen in de tuin gaan de kinderen in groepjes op 

onderzoek uit. Wat leeft er? Met zoekkaarten, loeppotjes en 

naslagboeken in de hand identificeren de kinderen wat er leeft 

in en rondom de tuin. De grote opdracht na de onderzoeksfase 

is of ze met z’n allen de levensgemeenschap van de tuin in kaart 

kunnen brengen. 

In een nabespreking wordt aandacht gegeven aan de begrippen levensgemeenschap en 

voedselweb/kringloop. En bespreken we welke invloed de mens uitoefent op dit systeem 
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In de klas: Mediamasters 

Locatie:  op school 

Accent:  mediawijsheid 

Kosten:  gratis 

Lesduur:  5 uur in de week van 4 t/m 12 november 2021 

Voorbereiding op school: ja 

Speel in het nieuwe schooljaar MediaMasters en ontdek de wereld van 
mediawijsheid! In deze spannende serious game maken leerlingen uit 
groep 7 en 8 spelenderwijs kennis met de kansen en uitdagingen van mediagebruik.  

De klas gaat met de leraar op onderzoek uit: Hoe gaan ze mediawijs om met apps als TikTok? Weten 
ze hoe ze nepnieuws kunnen herkennen? En wat kunnen ze doen tegen cyberpesten? Leerlingen 
gaan klassikaal én individueel het avontuur aan en bouwen basiskennis op over mediawijsheid.  

Mediamasters wordt gespeeld in de week van 4 t/m 12 november 2021 en is kosteloos. 
Aanmelden kan op www.mediamasters.nl. 

Gedurende het schooljaar kun je losse mediawijsheidlessen gebruiken in Mediamasters Bieb: 
https://www.mediamasters.nl/bieb/.  

 

In de klas: Nationale Voorleeswedstrijd 

Locatie:  op school 

Accent:  voorlezen 

Kosten:  gratis 

Lesduur:  zelf in te vullen 

Voorbereiding op school: ja 

Alle basisscholen kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Voorwaarden zijn dat de schoolwinnaar 

afkomstig is uit groep 7 of 8 èn dat deze winnaar vóór 1 december is aangemeld bij Stichting Lezen.  

Een deelnamepakket is gratis bij Stichting Lezen aan te vragen voor 31 augustus. Kijk voor de aanpak, 

spelregels en achtergronden op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 

Deelnemende scholen worden door Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar begin 2022 persoonlijk 

uitgenodigd voor de lokale voorleeswedstrijd. 

  

http://www.mediamasters.nl/
https://www.mediamasters.nl/bieb/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8qnIkubMAhWEzRQKHVyqBy0QjRwIBw&url=http://www.krff.nl/kinderrechten-mediamasters/&psig=AFQjCNERWLJZfeo5LFEWrwNhjDKdgyZr6g&ust=1463747496671724
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Programma’s voor groep 8 

In de bibliotheek: Voorschoten : dorp in oorlogstijd 

Locatie:  Bibliotheek Voorschoten  

Accent:  lokale geschiedenis, Tweede Wereldoorlog 

Kosten:  gratis 

Periode: februari t/m april 2022, maandagmorgen 

Lesduur:  2 uur op school, 3 uur in de bibliotheek 

Voorbereiding op school: : ja, voorbereidende les en 

verwerkingsles op school 

Hoe beleefden kinderen de Tweede Wereldoorlog in 
Voorschoten? In een interactief programma maak je kennis 
met Els, Rietje, Sara, Henk, Kees en Gijs. In 1940 zitten ze bij 
elkaar in de klas. Hoe merken ze dat het oorlog wordt? Wat 
maken ze mee? Wat eten ze? En wat gebeurde er in 
Voorschoten tijdens de oorlog en de bevrijding?  

Na een voorbereidende les op school (u ontvangt hiervoor digitaal een docentenhandleiding en 
leerlingenboekjes) gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag in de bibliotheek. Ze gebruiken 
hierbij archiefmateriaal, attributen en filmpjes en voeren opdrachten uit.  

 

Workshop op school: Creatief Schrijven – Durf te Dichten 

Locatie:  op school in Voorschoten en Wassenaar 

Accent:  gedichten, creatief schrijven 

Kosten:  €35,00 per groep 

Periode: november 2021 t/m april 2022, donderdagmiddag 

Lesduur:  45-60 minuten 

Voorbereiding op school: nee 

In deze workshop gaan we spelenderwijs materiaal verzamelen voor de basis 

van een gedicht, waarbij we gebruik maken van onze zintuigen. In deze 

persoonlijke inspiratiestroom gaat het niet om de punten, komma’s of 

grammatica.  

Ieder schrijft op deze manier zijn eigen triolet over zijn favoriete plek en ervaart dat een gedicht niet 

per se hoeft te rijmen. 

Deze workshop wordt gegeven door Miriam Buurmans op donderdagmiddag. 
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Groepsbezoek aan de Ontdektuin Voorschoten: Ecosysteem om je heen 

Locatie:  Ontdektuin Voorschoten, toegang via hek aan Oranjeplein 

Accent:  natuureducatie, voedselkringloop, leefgemeenschap 

Kosten:  €85,00 per groep 

Periode: maart t/m juni 2022 

Lesduur:  75 minuten  

Voorbereiding op school: nee 

Op vier plaatsen in de tuin gaan de kinderen in groepjes op 

onderzoek uit. Wat leeft er? Met zoekkaarten, loeppotjes en 

naslagboeken in de hand identificeren de kinderen wat er leeft 

in en rondom de tuin. De grote opdracht na de onderzoeksfase 

is of ze met z’n allen de levensgemeenschap van de tuin in 

kaart kunnen brengen.  

In een nabespreking wordt aandacht gegeven aan de begrippen levensgemeenschap en 

voedselweb/kringloop. En bespreken we welke invloed de mens uitoefent op dit systeem 

 

In de klas: Mediamasters 

Locatie:  op school 

Accent:  mediawijsheid 

Kosten:  gratis 

Lesduur:  5 uur in de week van 4 t/m 12 november 2021 

Voorbereiding op school: ja 

Speel in het nieuwe schooljaar MediaMasters en ontdek de wereld van 
mediawijsheid! In deze spannende serious game maken leerlingen uit 
groep 7 en 8 spelenderwijs kennis met de kansen en uitdagingen van mediagebruik.  

De klas gaat met de leraar op onderzoek uit: Hoe gaan ze mediawijs om met apps als TikTok? Weten 
ze hoe ze nepnieuws kunnen herkennen? En wat kunnen ze doen tegen cyberpesten? Leerlingen 
gaan klassikaal én individueel het avontuur aan en bouwen basiskennis op over mediawijsheid.  

Mediamasters wordt gespeeld in de week van 4 t/m 12 november 2021 en is kosteloos. 
Aanmelden kan op www.mediamasters.nl. 

Gedurende het schooljaar kun je losse mediawijsheidlessen gebruiken in Mediamasters Bieb: 
https://www.mediamasters.nl/bieb/.  

 

  

http://www.mediamasters.nl/
https://www.mediamasters.nl/bieb/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8qnIkubMAhWEzRQKHVyqBy0QjRwIBw&url=http://www.krff.nl/kinderrechten-mediamasters/&psig=AFQjCNERWLJZfeo5LFEWrwNhjDKdgyZr6g&ust=1463747496671724
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In de klas: Nationale Voorleeswedstrijd 

Locatie:  op school 

Accent:  voorlezen 

Kosten:  gratis 

Lesduur:  zelf in te vullen 

Voorbereiding op school: ja 

Alle basisscholen kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Voorwaarden zijn dat de schoolwinnaar 

afkomstig is uit groep 7 of 8 èn dat deze winnaar vóór 1 december is aangemeld bij Stichting Lezen.  

Een deelnamepakket is gratis bij Stichting Lezen aan te vragen voor 31 augustus. Kijk voor de aanpak, 

spelregels en achtergronden op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 

Deelnemende scholen worden door Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar begin 2022 persoonlijk 

uitgenodigd voor de lokale voorleeswedstrijd. 

  

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
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Leskisten voor groep 1 t/m 8 

Leskist Seizoenen 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

Alle seizoen in één leskist met boeken, lessuggesties en speelmaterialen.  

Leskist Mama kwijt 
 
Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek 'Mama kwijt' van Chris Haugton centraal. Dit boek is in 
2012 verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Kleine Uil valt slapend uit het nest. 
Eekhoorn helpt hem met zoeken. Maar de aanwijzingen zijn wel heel erg 
beperkt…. 
 

Leskist Muziek  

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas, muziek 

Kosten:  gratis 

Boeken over muziek en muziekinstrumenten zorgen voor een swingend project in uw groep. 

Leskist Wiebelbillenboogie 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; zelf lezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek 'De Wiebelbillenboogie' van Guido van 
Genechten centraal. Dit boek is in 2010 verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het wordt een dolle 
boel als papa voor de kinderen zorgt. Alles haalt hij uit de kast. En dat wordt natuurlijk een 
enorme bende.  

 
Leskist Lichaam / ziek zijn 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

Deze leskist bevat boeken en spelmateriaal waarin het menselijk lichaam centraal staat. Hoe 

werkt je lichaam? Hoe heten de verschillende ledematen? En natuurlijk een dokterskoffertje. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cubiss.nl/files/imagecache/product/wiebelbillen.jpg&imgrefurl=http://www.cubiss.nl/product/de-wiebelbillenboogie&usg=__JPKlD4wTM4W_sNLaBG5Guj-YRXg=&h=139&w=250&sz=9&hl=nl&start=4&zoom=1&tbnid=6rvgHth8vudtPM:&tbnh=62&tbnw=111&ei=0gbJTfiMPMTdtAah672RAw&prev=/search?q=wiebelbillenboogie&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4GFRE_nlNL323NL324&biw=1260&bih=791&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Leskist Begrippen 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

Allerlei basisbegrippen staan centraal: kleuren, tellen, klokkijken, het verschil tussen links en rechts, 

en tegenstellingen zoals groot/klein en dichtbij/ver weg. 

Leskist Dottie’s eieren 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze themakist staat het prentenboek ‘Dottie’s eieren’ van J. Sykes centraal. 

Naast het themaboek en verschillende andere materialen over kippen en eieren, bevat deze leskist 

alle materialen om Dottie’s verhaal na te spelen. 

Leskist Samen spelen 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

Sociaal-emotionele ontwikkeling staat in deze leskist centraal. Naast een handleiding 

bevat de leskist boeken over o.a. vriendjes maken, samen delen, en pesten. 

Leskist De mooiste vis van de zee 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

De boeken over Regenboog, de mooiste vis van de zee (Marcus Pfister) staan centraal. 

Naast een handleiding bevat deze leskist boeken en spelletjes over de mooiste vis van 

de zee en een vissenpakje met losse schubben. 

Leskist Kleine Kangoeroe 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek 'Kleine kangoeroe' van Guido van Genechten centraal. Dit 
boek is in 2007 verkozen tot Prentenboek van het Jaar.  
Het boek leent zich goed voor het uitspelen op de verteltafel en ook daar is in de 
handleiding aandacht voor. Verder bevat de leskist een kangoeroepak, vingerpoppetjes en natuurlijk 
boeken over kangoeroes. 
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Leskist Ssst! De tijger slaapt 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek “Ssst! De tijger slaapt” van Britta Teckentrup centraal. Dit 

boek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018. De leskist bevat o.a. 

dierenkronen van alle in het boek voorkomende dieren om het verhaal na te spelen 

en een taartenspel. Natuurlijk ontbreekt de tijger zelf ook niet. 

Leskist Kleine muis zoekt een huis 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek “Kleine muis zoekt een huis” van Petr Horácek centraal. 

Dit boek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2008. De leskist bevat vinger- of 

handpoppen van de hoofdfiguren Muis, Mol, Konijn, Das en Beer, een 

muizenverkleedset (masker en staart), het boek ‘Kleine muis zoekt een huis’ en een 

handleiding. 

Leskist Plons!  

Locatie:  op school 

Groep:  1-2 en peuters 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staat het boek ‘Plons!’ van Martin Waddell centraal. In dit 
humoristische prentenboek neemt het varken Floortje op een warme dag 
een duik in de vijver van boer Van der Pluim. 
Daarnaast bevat de leskist allerlei andere boeken over water, vakantie en warme temperaturen. 
 

Leskist Ik ben een robot  

Locatie:  op school 

Groep:  1-2  

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas, programmeren 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staan robots centraal. Naast boeken en lessuggesties zijn er ook 
enkele programmeerspellen opgenomen. 
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Leskist Raf 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2-3 

Accent:  voorlezen; prentenboeken in de klas, schrijven 

Kosten:  gratis 

In deze kist staat ‘Raf’ van Anke de Vries en Charlotte Dematons centraal. 

Aan de hand van dit boek over knuffels, gemis, post en dieren in Afrika wordt een uitstapje gemaakt 

in de grote wereld. De kist bevat o.a. een Raf-knuffel, boeken en kamishibai-platen. 

Leskist Bino en zijn sociale talenten 

Locatie:  op school 

Groep:   1-2-3 

Accent:  sociaal-emotionele ontwikkeling, voorlezen 

Kosten:  gratis 

De leskist van Bino bestaat uit acht prentenboeken: Ervaringen delen, 

Aardig doen, Samen spelen en werken, Een taak uitvoeren, Jezelf 

presenteren, Een keuze maken, Opkomen voor jezelf en Omgaan met ruzie. Verder bevat de leskist 

een cd met liedjes, verwerkings-suggesties en twee handpoppen: Bino en een vriendje. 

Leskist Astrid Lindgren (onderbouw) 

Locatie:  op school 

Groep:  3-4-5 

Accent:  voorlezen; kennis maken met de boeken van één schrijver 

Kosten:  gratis 

Op 14 november 2017 was het 110 jaar geleden dat Astrid Lindgren werd geboren. Ter 

gelegenheid daarvan is deze leskist rondom de boeken van Astrid Lindgren gemaakt. 

Naast boeken bevat de leskist een map met lessuggesties. Voor de onderbouw staat 

hierin  ‘Lotta uit de Kabaalstraat’ centraal. 

Leskist Juttersbuit 

Locatie:  op school 

Groep:  4 

Accent:  kennis maken met verschillende soorten boeken 

Kosten:  gratis 

De leerkracht heeft tijdens een strandwandeling een geheimzinnige ton gevonden. Van 

wie is die ton? Het project Juttersbuit laat kinderen kennismaken met vijf verschillende 

boeksoorten: een voorleesboek, een leesboek, een informatief boek, een gedichtenboek 

en een prentenboek. Met handleiding  met lessuggesties voor introductie en verwerking. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_uOQ64HNAhXFXRQKHUlsCU4QjRwIBw&url=http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Bijzondere%20uitgaven/titels/9789047701385/vertelplaten%20Raf&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFI7HAaWZ_18CxKSR8yUGp0-Oq0Aw&ust=1464698984936052
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Leskist Leesbacil 

Locatie:  op school 

Groep:  4-5-6-7-8 

Accent:  plezier in lezen 

Kosten:  gratis 

In Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heerst een enge ziekte. Er schijnen boeken 

besmet te zijn met een leesbacil! Deze leesbacil maakt dat lezers van het besmette 

boek niet meer kunnen stoppen met lezen.  

De leerkracht geeft de kinderen gedurende 6 weken voldoende tijd de boeken te lezen. De leerlingen 

krijgen een graadmeter (een soort boekenthermometer) per boek, waarop telkens kan worden 

ingevuld wat de bevindingen zijn. In de besmette kist zit een moedervel dat kan worden gekopieerd. 

Steeds wanneer de leestijd om is, wordt de graadmeter bijgewerkt. Met het laatste vakje wordt 

gewacht tot het boek uit is. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij of zij meeleest en boeken 

beoordeelt. Dit is een stimulans voor de kinderen. Het meest besmette boek wordt doorgegeven aan 

de bibliotheek. Het niveau van de inhoud van de leesbacilkist wordt aangepast aan het niveau van de 

groep. Leesbacil is ontwikkeld met het doel kinderen aan te zetten tot individueel lezen op een leuke 

en spannende manier. De activiteit ondersteunt het zelfstandig lezen in de klas en biedt de school en 

de kinderen een aantrekkelijke collectie boeken, die zes weken lang in de klas aanwezig is. Er wordt 

een inspanning van minimaal 1,5 uur individueel lezen per week verwacht, zodat alle kinderen 

minimaal 1 boek, maar bij voorkeur meerdere gelezen en beoordeeld hebben. 

Leskist La Bocca della Verità 

Locatie:  op school 

Groep:  5-6 

Accent:  lezen; boeken beoordelen en waarderen 

Kosten:  gratis 

Het project La Bocca della Verità (Mond van de Waarheid) daagt 

leerlingen uit hun leesvoorkeur aan te geven.  

Klassikaal wordt het boek 'Het geheim van de afgebeten vingers' gelezen, 

waarin de legende van de Bocca della Verità verteld wordt. Het beeld staat bekend als een 

eeuwenoude leugendetector. Iedereen die zijn hand in de mond steekt en een leugen 

uitspreekt, wordt de hand afgebeten. Bij dit project hoort een replica van de Bocca della 

Verità. Spreken de kinderen de waarheid…?  

Leskist BOERenERFGOED in Voorschoten en Wassenaar 

Locatie:  op school 

Groep:  5-6-7-8 

Accent:  lokaal agrarisch erfgoed 

Kosten:  gratis 

Deze leskist bevat informatie en lessuggesties over het boekenerfgoed in 

Voorschoten en Wassenaar. Naast lesbrieven en het boek ‘Boerenerfgoed’ bevat 

deze leskist ook een dvd, memoryspel en kwartetspel. 

 

 

 

Titel:     ............................................................ 

 

Schrijver:............................................................ 

 

Ik heet:  ............................................................. 

 

Vul elke keer na het lezen één vakje in. 

Niet alle vakjes hoeven vol. Als je het boek 

uit hebt, vul dan het laatste vakje in. 

Meterstand 1        bladzijde:...................... 

 

Ik vind het jammer dat ik moet stoppen 

met lezen. 

            

Het kan mij niet zoveel schelen of                    

ik moet stoppen of niet. 

           

Ik ben blij dat ik mag ophouden.        

             

Meterstand 2           bladzijde:.................. 

 

De tijd vloog om terwijl ik las. 

 

               

Niks bijzonders met de tijd.    

 

 

De tijd kroop terwijl ik las. 

 

Meterstand 3        bladzijde:..................... 

 

Ik zou vanavond wel willen  dromen                   

over dit boek. 

 

Dit boek boeit maar matig. 

 

Over een uurtje ben ik alweer vergeten 

waar het over ging.                      

  

Meterstand 4             bladzijde..................... 

 

Ik raak al aardig besmet en wil wel door 

lezen. 

 

Het begint wel te kriebelen. 

 

 

Ik voel nog geen besmetting, komt er nog wat 

van??!! 

 

 

Meterstand 5             bladzijde...................... 

                

Ik lees dit boek met veel plezier uit. 

 

 Net leuk genoeg om er niet mee te stoppen.                

 

 

Dit wordt niks, ik houd er mee op. 

       

 

Meterstand 6 wanneer het boek uit is of 

tot waar ik gelezen heb,   bladzijde.......…….. 

 

 

Ik ben helemaal besmet, dit was een geweldig 

boek. 

 

 

Ik ben licht besmet, het is een redelijk boek. 

 

 

 

Ik ben nauwelijks besmet, het is net gelukt 

het boek uit te krijgen. 

 

 

Geen besmettingsgevaar voor mij, ik vind dit 

geen leuk boek. 

Knip de graadmeter langs de lijn in het mid-

den van het blad uit. Je krijgt dan twee stro-

ken.  

Smeer dit gedeelte in met lijm en plak de twee 

stroken onder elkaar. Je krijgt dan één lange 

graadmeter. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bol.com/nl/p/boerenerfgoed/1001004011194501/&ei=9ghSVb25NcO2Ue6JgGA&psig=AFQjCNFifg6PS-QCFKd96HjRZTdjVeKsbA&ust=1431526002941551
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Leskist Sociale media 

Locatie:  op school 

Groep:  5-6-7-8 

Accent:  mediawijsheid, sociale media 

Kosten:  gratis 

Wie ben jij op internet? En wat kunnen anderen over jou vinden op het 

internet? Deze leskist bevat digi-lessen en boeken over sociale media. 

Leskist Makey makey 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2-3-4-5-6-7-8 

Accent:  creativiteit, uitvinden, mediawijsheid 

Kosten:  €25,00 

Een uitvinderskit voor iedereen!  

Introductie op YouTube: https://youtu.be/rfQqh7iCcOU 

Met de MakeyMakey kun je functies van de computer (elk merk, geen drivers, geen instellingen) 

overnemen met 2 draadjes! Dus doe wat leuks, zoals piano spelen op een banaan, zelf je PacMan 

controller tekenen of de camera besturen met je huisdier. MaKey Makey draagt bij aan de 21st 

Century Skills, zoals taal en rekenen, problemen oplossen, creativiteit en samenwerken 

Leskist Bee-Bot 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2-3-4-5-6-7-8 

Accent:  creativiteit, uitvinden, mediawijsheid 

Kosten:  €25,00 

De Bee-Bot is een programmeerbare robot voor het basisonderwijs. 

Introductie op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4TjwU1N7gxU 

Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren. Daarnaast 

krijgen ze door het werken met de robot een beter ruimtelijk inzicht. De Bee-Bot kan de commando's 

voorwaarts, achterwaarts, draai naar links en draai naar rechts uitvoeren. Ook de Pro-Bot (voor 

oudere kinderen) is aanwezig in de leskist.  

Het programma voor groep 3 t/m 5 gaat het om rekenen en woorden maken. De opdrachten kunnen 

aangepast worden aan het niveau en de interesse van de groep. 

Leskist De Europese verhalenkoffer 

Locatie:  op school 

Groep:  1-2-3-4-5-6-7-8 

Accent:  creativiteit, uitvinden, mediawijsheid 

Kosten:  gratis 

Met deze leskist met voorwerpen en digi-lessen voor groep 1 t/m 8 komen 

kinderen meer te weten over Europa. Voor groep 5 t/m 8 zijn verschillende themalessen beschikbaar 

over o.a. de Europese Unie, de verschillende lidstaten, grenzen, de euro, landbouwbeleid, mobiel 

bellen, nooit meer oorlog, energie en het milieu. 

https://youtu.be/rfQqh7iCcOU
https://www.youtube.com/watch?v=4TjwU1N7gxU
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitxsvLzIvNAhUKuBQKHSP-DgQQjRwIBw&url=https://scratch.mit.edu/studios/223257/&psig=AFQjCNHobkcFzGM1bddh_958uHGQTPZA0A&ust=1465034378399324
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwialqGM0IvNAhWBchQKHUj4DXAQjRwIBw&url=https://www.canadianclassroom.com/computer-coding-bee-bot-series/bee-bot-programmable-floor-robot/bee-botr-talking-mat.html&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNHosSIN35i_H0rqjwMeP5bsDARufg&ust=1465035265381967
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAwe6ZlObMAhXEaRQKHRaDAU0QjRwIBw&url=http://methodes.wikiwijsleermiddelenplein.nl/detail-koepel/164253/&psig=AFQjCNFz4-Tzgural_EPqFYzPM7k1Jx9Gg&ust=1463747942164341
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Leskist Kijk en vergelijk 

Locatie:  op school 

Groep:  6 

Accent:  kiezen van boeken; vergelijken van informatie 

Kosten:  gratis 

Na een presentatie van informatieve boeken spelen de kinderen een vraag- en 

antwoordspel, dat hen in werkgroepjes verdeelt. In deze werkgroepjes bekijken de kinderen 

verschillende informatieve boeken over hetzelfde onderwerp aan de hand van een werkblad. Ze 

zoeken de beste platen, de gekste feiten en de nieuwste nieuwtjes. Per werkgroep geven ze een 

presentatie van hun bevindingen aan de hele groep. 

Leskist Fair Trade 

Locatie:  op school 

Groep:  6-7-8 

Accent:  eerlijke handel 

Kosten:  gratis 

Wat is Fair Trade en waarom is het belangrijk? De leskist bevat zowel informatieve 

materialen als verhalende boeken en verschillende attributen van de Wereldwinkel. Ook is het 

mogelijk bij deze leskist een gastles door een medewerker van de Wereldwinkel  aan te vragen. Deze 

leskist is samengesteld in samenwerking met de Wereldwinkel Wassenaar. 

Leskist Astrid Lindgren Bovenbouw 

Locatie:  op school 

Groep:  6-7-8 

Accent:  voorlezen; kennis maken met de boeken van één schrijver 

Kosten:  gratis 

Op 14 november 2017 was het 110 jaar geleden dat Astrid Lindgren werd 

geboren. Ter gelegenheid daarvan is deze leskist rondom de boeken van Astrid 

Lindgren gemaakt. Naast boeken bevat de leskist een map met lessuggesties. 

Voor de onderbouw staat hierin  ‘Lotta uit de Kabaalstraat’ centraal. De lessuggesties van de 

bovenbouw richten zich op ‘Ronja de roversdochter’. 

Leskist Tijdjagers 

Locatie:  op school 

Groep:  7-8 

Accent:  plezier in lezen; historische kinderboeken 

Kosten:  gratis 

Tijdjagers is een spel dat leerlingen van groep 7 en 8 enthousiast 
maakt voor historische jeugdboeken. Het begint wanneer er in de klas 
een geheimzinnig pakket met brief wordt bezorgd van de Schrijvers 
van de Ronde Tafel. De leerlingen kunnen de mysterieuze inhoud van 
de tijdscapsule proberen te achterhalen... 
 
Het werken met Tijdjagers vervangt in principe een kwartier vrij lezen per dag met aandacht voor vrij 
lezen, voorlezen en praten over boeken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7qviOpvTTAhXDVhoKHX7ED4wQjRwIBw&url=http://wijnkoperijjacquesroos.com/?tag%3Dfairtrade&psig=AFQjCNFTsFJM1VjCsxWGjufDMIj1sPtBXQ&ust=1495020079641659
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Leskist Bekijk ’t maar – boek & film 

Locatie:  op school 

Groep:  8 

Accent:  plezier in lezen; verfilmde kinderboeken 

Kosten:  gratis 

In deze leskist staan boeken en boekverfilmingen centraal. De leskist bevat 

een collectie boeken en dvd's van verfilmingen van deze boeken. 

De leerkracht introduceert het programma m.b.v. de aanwijzingen in de lesbrief. Kinderen leren 

bewust kijken naar de verschillen tussen boek en boekverfilming. 

In kleine groepjes lezen de leerlingen vervolgens een boek en bekijken zij thuis of op school de 

verfilming van dat boek. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin 

houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de 

gehele klas te bekijken op dvd. Daarna worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Een 

filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt 

uitgereikt. Aansluitend wordt deze verfilming op dvd klassikaal vertoond. De leskist bevat o.a. 

Kruistocht in spijkerbroek, De gebroeders Leeuwenhart en De Kameleon. 

Leskist Lees smakelijk! – praten over boeken die je raken 

Locatie:  op school 

Groep:  8 

Accent:  plezier in lezen; verfilmde kinderboeken 

Kosten:  gratis 

De kinderen bekijken in groepjes verschillende boeken en leggen hier 

de boekenlegger in met het juiste genre-etiket. Welke groep kan dit 

het best? 

De kinderen maken een persoonlijk cirkeldiagram (‘smaakcirkel’) met de verschillende genres. Welke 

boeken hebben hun voorkeur en hoe verdelen ze de smaakcirkel in stukken? Natuurlijk  bevat de 

leskist een grote collectie boeken om je smaak wat te verruimen.  
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Advies voor de leerkracht 

Ondersteuning, advies en nieuwsbrief voor leerkrachten 

Hebt u als leerkracht vragen over jeugdboeken, gebruik van boeken in uw lessen, materialen voor 

moeilijk lezende kinderen of de schoolbibliotheek?  

Team Educatie is u graag van dienst. 

Heeft u vragen over Mediawijsheid, het gebruik van tablets in de klas, handige onderwijs-apps of het 

inzetten van digitale hulpmiddelen in uw lessen?  

Team Educatie helpt u graag verder met deze vragen. 

Medewerkers van de bibliotheek kunnen u adviseren en zo mogelijk een maatwerkoplossing bieden. 

Ook kan de bibliotheek tijdens een ouderavond of koffieochtend een presentatie geven over 

bijvoorbeeld leuke voorleesboeken, welke materialen geschikt zijn voor kinderen die leren lezen of 

educatieve apps voor kinderen.  

U kunt hiervoor contact opnemen met Miriam Buurmans (m.buurmans@obvw.nl) of Rieneke de Jong 

(r.dejong@obvw.nl)    

 

  

mailto:m.buurmans@obvw.nl
mailto:r.dejong@obvw.nl
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Landelijke leesbevorderingscampagnes 

Kinderboekenweek – 6 t/m 17 oktober 2021 
Worden wat je wil 
 

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen 

kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Bette Westra. 

De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek is Mark Janssen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek thema-avond voor leerkrachten op 16 september 2020 

Op dinsdag 14 september organiseert Bibliotheek Leiden weer een speciale 
Kinderboekenweek thema-avond voor leerkrachten. 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging per mail. 
 
De opbouw van de avond is als volgt:  
19:00 - 19:30 Inloop  
19:30 - 19:45 Welkom en opening  
19:45 - 20:30 Eerste ronde met workshops  
20:30 - 20:45 Pauze: koffie en boekenmarkt  
20:45 - 21:30  Tweede ronde met workshops  
21:30  Afsluiting  
 
Workshops deze avond worden verzorgd door:  

Manon Sikkel, schrijver van o.a.  Geheim agent Oma en Slimpie Dimpie Wonderkind.  
Pim Lammers, schrijver van o.a. Het lammetje dat een varken is en De boer en de dierenarts.  
Susan Suer, projectmanager educatie Stichting Erfgoed Leiden, over de mystiek rond het beroep 
Molenaar.  
Yoeri Knijnenburg, projectmedewerker Onderwijs BplusC, De grote ook-je-tante-kan- bodybuilder-
zijn-spelshow.  
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Nationale Voorleesdagen – 26 januari t/m 5 februari 2022 
Maar eerst ving ik een monster 
 

 

De nationale voorleesdagen worden dit jaar georganiseerd van 26 januari t/m 5 februari 2022. In 

deze periode is er natuurlijk extra aandacht voor voorlezen. Het Prentenboek van het Jaar is ‘Maar 

eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. 
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Wat biedt Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar nog meer? 

Boeken op avi-niveau         
De materialen voor beginnende lezers staan op avi-niveau gesorteerd in de kast.  Het avi-niveau 
wordt aangegeven op het rugetiket. Heeft een boek geen avi-niveau-etiket, dan is het niveau avi-
plus. De materialen voor moeilijk lezende kinderen vindt u in de makkelijk lezen kast. 
 
Voorleesverhalen 
Veel leerkrachten lezen korte verhalen voor in hun groep. Om ervoor te zorgen dat deze materialen 
beter te vinden zijn in de bibliotheek, zijn ze voorzien van een extra rugetiket. 

Bij de A-leesboeken staat hier het plaatje  op. 
Bij de B/C-leesboeken staat boven het rugetiket het plaatje  (locatie Wassenaar)  
of de tekst: verhalen (locatie Voorschoten). 
 
Kamishibai-kastje en vertelplaten 
Een kamishibai is een Japans verteltheatertje. In het kamishibai-kastje passen 
vertelplaten op A3-formaat waarmee een verhaal verteld kan worden. De bibliotheek 
leent kamishibai-kastjes en verschillende sets platen uit. Bij elke set hoort een blad 
met de tekst van het verhaal. Het kamishibai-kastje is goed te gebruiken bij het 
vertellen van verhalen aan een groep kinderen. 
U kunt de kamishibai-kastjes en de vertelplaten voor 3 weken lenen. 
 
Prentenboeken op onderwerp 
Het zoeken van een prentenboek rond een thema is vaak lastig. Om dit probleem op te lossen, heeft de 
bibliotheek de peuterboeken en prentenboeken naar een aantal verschillende thema’s ingedeeld.  
De thema’s zijn: adoptie, baby’s, begrippen, dood gaan, echtscheiding, school / speelzaal, vervoer, 
voorbereidend lezen, woordenschat, ziek zijn, zindelijkheid en zoekboeken. 
 
Speel-leer-materialen 
De bibliotheek heeft een ruime collectie speel-leer-materialen. Hiermee kunnen kinderen 
spelenderwijs bepaalde vaardigheden oefenen: fijne motoriek, leren lezen, rekenen, kleuren 
benoemen…. U kunt deze materialen lenen als aanvulling op uw eigen lesmateriaal. Ook kunt u 
ouders attenderen op deze collectie, zodat zij thuis met hun kind kunnen oefenen. 
 
Makkelijk lezen kast     
Speciaal voor kinderen die lezen niet makkelijk vinden heeft Bibliotheek Voorschoten-
Wassenaar een Makkelijk lezen kast. In deze kast staan materialen die speciaal worden 
geschreven voor kinderen met leesmoeilijkheden. De boeken worden frontaal 
gepresenteerd en staan op genre bij elkaar, waardoor kiezen nog leuker wordt. 
 
De letters in de boeken zijn groter en duidelijker, er zijn ruime marges, de zinnen zijn niet al te lang, 
het verhaal heeft een duidelijke structuur zonder al teveel flashbacks en wisselingen van perspectief 
en is onderverdeeld in korte hoofdstukken. De boeken hebben een lager avi-niveau dan voor de 
leeftijd gebruikelijk is, maar sluiten wel aan bij de belevingswereld. Het gaat hier zowel om 
leesboeken als informatieve boeken. 
  
Verder staat de collectie combinatielezen in deze kast. Dit is een combinatie van luisteren en lezen. 
Een boek op een bepaald avi-niveau wordt voorgelezen op cd of daisy-rom. De leerling kan meelezen 
met de tekst en zo oefenen om de juiste leessnelheid te ontwikkelen. Ook bevat de kast informatie 
voor ouders en opvoeders over leesproblemen en dyslexie. 


