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Alle groepen 

Kennismakingsbezoek 

Het is altijd mogelijk om met de groep op 
kennismakingsbezoek te komen. De kinderen 
komen meer te weten over hoe het er in de 
bibliotheek aan toe gaat en ze worden 
geprikkeld om zelf (vaker) naar de bibliotheek 
terug te komen. Het bezoek kan naar wens 
worden aangevuld met bijvoorbeeld voorlezen 
(voor de onderbouw) of zoeken in de catalogus 
(voor de midden– en bovenbouw). 
Het is mogelijk om met de kinderen op de 
schoolpas boeken te lenen. 

Groepsgewijs lenen 

Je kunt zelf met je groep naar de bibliotheek 
komen om boeken uit te zoeken. 
De bibliotheekmedewerker helpt je graag op 
weg en kan een rondleiding op de jeugdafdeling 
verzorgen. 

Groepsbezoek op maat 

Behalve de groepsbezoeken die je in dit 
jaarprogramma vindt, kan de bibliotheek ook 
een groepsbezoek op maat verzorgen. 
Bijvoorbeeld ter voorbereiding op een project of 
voor spreekbeurten en werkstukken. Maar ook 
als je een les over cyberpesten of over de 
invloed van media op de maatschappij zoekt, 
kan de bibliotheek adviseren, of een groepsbezoek aanpassen aan je wensen. 
 
 

 

Exposeren in de bibliotheek 

De jeugdafdeling is een geschikte plek om 
tentoonstellingen te houden naar aanleiding van 
projecten in de klas of van de hele school. Een 
feestelijk openingsprogramma in samenwerking 
met de bibliotheek is ook mogelijk. We 
bespreken graag de periode, duur en wijze van 
exposeren.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Sandra Hillebrand: 
shillebrand@obijmond.nl.  

 
  

mailto:shillebrand@obijmond.nl
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Alle groepen 

Doorlopende leerlijn Mediawijsheid 

De Bibliotheek IJmond Noord wil kinderen graag 
leren hoe ze informatie kunnen zoeken en 
beoordelen, hoe ze zich verstandig kunnen 
gedragen bij het gebruik van sociale media en wat 
er komt kijken bij het maken van media zelf. In 
zekere zin zijn alle lessen in dit jaarprogramma 
mediawijs, maar in een aantal groepsbezoeken staat  
het mediawijze aspect centraal. In dat geval hebben 
we de mediawijze competenties bij de omschrijving 
van het programma gezet. We hebben daarvoor het competentiemodel van Mediawijsheid.net gebruikt. 
Meer informatie daarover vindt u op de volgende website: 
https://www.mediawijsheid.nl/competentiemodel/ 

Mediawijze programma’s 

De kleutergroepen en groep 3 en 4 kunnen zich dit jaar inschrijven voor het programma Een ander 
verhaal, een les waarin we onderzoeken hoe verschillende media de werkelijkheid kleuren en wat voor 
effect dat op de belevingswereld van de kinderen heeft. 
Voor de groepen 4 en 5 hebben we De Sandwich-robot in het programma opgenomen; dat is een 
programmeerles zonder gebruik van een computer. 
 
Nieuw in ons aanbod is het programma Check, check dubbelcheck waarmee kinderen vanaf groep 5 
kunnen leren omgaan met het begrip privacy. Vanaf groep 5 kunnen klassen zich ook inschrijven voor 
een bezoek aan de 3D-printer in de klas of een interactieve speurtocht met de iPad mini. En vanaf 
groep 6 kunnen klassen weer deelnemen aan een andere programmeerles mét computer of tablet: 
Blockly Doolhof. 
 
Whatshappy en Instagrap (vanaf groep 6) zijn programma’s die zich richten op gedrag en gebruik van 
sociale media en het programma Goedwijs helpt kinderen in groep 7 en 8 al een flink aantal jaren op 
weg bij het zoeken naar informatie voor spreekbeurten en werkstukken. 

Week van de Mediawijsheid 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid in 
november kun je met je groep meedoen aan het 
programma Mediamasters. Leerlingen die de 
game uitspelen krijgen na afloop een 
Mediamasterdiploma. Meld je school aan via 
http://mediamasters.nl/. Deelname is gratis. Voor 
vragen, suggesties en advies op maat kun je via 
mediacoach@obijmond.nl contact opnemen met 
Sipke Fluitman of Anja Westra. 

Talentenlab 

Elke woensdagmiddag kunnen kinderen digitaal 
knutselen in het DigiLokaal naast de jeugdafdeling 

van de bibliotheekvestiging in Beverwijk: Het TalentenLab! Elke week is er iets anders te doen: van 
vloggen tot solderen en van 3D- printen tot programmeren. Vaak is het een vrije inloop maar een 
enkele keer moeten kinderen zich er voor inschrijven. Het programma is te vinden op de website 
http://jeugd.bibliotheekijmondnoord.nl/. 

https://www.mediawijsheid.nl/competentiemodel/
http://mediamasters.nl/
mailto:mediacoach@obijmond.nl
http://jeugd.bibliotheekijmondnoord.nl/
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Groep 1 en 2 

Vertellen met de Kamishibai 

 
 
 
 
De Kamishibai of het vertelkastje is een houten kastje 
waarin losse prenten geschoven worden. Het uiterlijk 
van het vertelkastje doet aan een theatertje denken.  
 
De leerkracht vertelt het verhaal aan de hand van de 
platen uit het boek. Daardoor heb je de handen vrij, ben 
je minder aan het boek gebonden en ben je beter in 
staat om op de reacties van de kinderen in te gaan. 
 
 

Taalontwikkeling en concentratievermogen bij kleuters worden gestimuleerd. De bibliotheek leent 
vertelkastjes en vertelplaten uit. Je kunt zelf aangeven of je de platen met of zonder kastje wilt lenen. 
Het geheel wordt voor maximaal 4 weken per set uitgeleend.  
 
 
 
Doelgroep: Groep 1 en 2 
 
Periode: naar keuze, voorkeur s.v.p. op 
  inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie: school 
Duur:  leentermijn: vier weken 
 
Begeleiding: leerkracht 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier, graag de titel van het boek invullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s kun je de titels van de vertelplaten bekijken.   
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Groep 1 en 2 

Titels vertelplaten Kamishibai  

 

Krrrrrr……….okodil / Catherine Rayner 
Krokodil plonst graag in de rivier om de andere dieren te laten schrikken. 
Op een dag ontdekt hij dat het nog leuker is om dat samen te doen. 

 

 
Boer Boris gaat naar zee / Ted van Lieshout 
Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine 
koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? 
 
 

 

We hebben er een geitje bij! / Marjet Huiberts 
Er is een geitje geboren. 
Mik gaat met alle dieren op de boerderij op zoek naar het jonge geitje. 
 

 

De kleine walvis / Benji Davis 
Boy woont met zijn vader en zes katten in een vissershuisje. 
Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. 
Er ontstaat een bijzondere vriendschap. 

 

Sssst! De tijger slaapt / Britta Teckentrup 
Tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs. 
Ze willen Tijger niet wakker maken. Misschien dat het lukt met de 
meegebrachte ballonnen. 
 

 

 

 
Tangramkat / Maranke Rinck, Martijn van der Linden 
Een jongen maakt een kat van zeven puzzelstukken, de tangram. 
Daarna maakt hij een vriendje voor de kat.  
Met welk dier wil de kat het liefste spelen? 
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Hennie de heks en de toverwedstrijd / Paul Korky 
Hennie de heks gaat meedoen aan een toverwedstrijd. Ze heeft een geweldige 
nieuwe toverspreuk bedacht. Het nieuwe toverstokje van Hennie is een 
goochelstokje, kan ze daarmee ook toveren? 

 

Een huis voor Harry / Leo Timmers 
Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, 
gaat hij mee naar buiten. 

 
Ik ben bij de dinosaurussen geweest / Floor de Goede, Edward van de Vendel      
Een jongetje opent een boek over dinosaurussen en beleeft een spannend 
avontuur. 
 

 

Gewoon zoals je bent / Jonny Lambert 
Het olifantje Snuf heeft moeite om tijdens een lange tocht in de rij te blijven 
lopen. Hij ziet steeds dieren die er heel anders uitzien. En dat wil Snuf ook. 
Bij de drinkplaats ontdekt Snuf dat zijn lange slurf toch wel heel handig is. 
 

 
 
 
 
Andere beschikbare titels: 

Fiet wil rennen / Bibi Dumon Tak 
Kikker is verliefd / Max Velthuijs 
Mama kwijt / Chris Haughton 
Het boekenliefje / Helen Dougherty 
Mijn fijne geluidenboekje / Edward van de Vendel 
Wij gaan op berenjacht / Helen Oxenbury 
De wiebelbillenboogie / Guido van Genechten 
Nog 100 nachtjes slapen / Milja Praagman 
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Groep 1 en 2  

Projectcollecties seizoenen  

 
Wil je een leuke aanvulling van boeken in je groep over de 
seizoenen? 
 
De bibliotheek heeft twee collecties met boeken over de herfst 
en de lente samengesteld.  
 
De collectie bestaat uit acht boeken passend bij dit thema.  
De boeken kunnen gebruikt worden om je thematafel aan te 
vullen en natuurlijk om in te bladeren, te kijken en om uit voor 
te lezen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep:  Groep 1 en 2                                                                                    
 
Herfst:   23 september t/m 18 oktober of 
    28 oktober t/m 22 november 
 
Lente:   16 maart t/m 10 april of 
    27 april t/m 29 mei 
 
Locatie:   school 
 
Duur:   leentermijn, zie de aangegeven periode 
 
Begeleiding:  leerkracht 
 
Inschrijving:  per inschrijfformulier, s.v.p. de gewenste   
                        periode aangeven               
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Groep 1 en 2 
 

Zoevende Zebra      

Zoef mee met Zebra en zijn beste vrienden! 
 
In het verhaal heeft Zebra twee beste vrienden. Ze 
hebben veel plezier met elkaar.  
Zebra houdt van zoeven, maar de andere dieren worden 
er duizelig van. Zoevende Zebra voelt zich alleen en gaat 
op zoek naar nieuwe dierenvrienden. 
 
Het prentenboek wordt interactief aangeboden. In dit 
verhaal staat het thema vriendschap centraal. 
 
Er wordt gepraat over vriendschap en vrienden maken en 
de kinderen gaan aan de slag met een leuke 
verwerkingsactiviteit. 
Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de verschillende 
boeken die in de bibliotheek te vinden zijn en hoe je deze 
boeken kunt lenen en terugbrengen.  
 
 

 
 
 
Doelgroep: Groep 1 en 2 
 
Periode: naar keuze, voorkeur s.v.p. 

op het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier  
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Groep 1 en 2  

 Zaadje in de wind 

 
In deze les staat het prentenboek: ”Een zaadje in de wind” centraal.  
De wisseling van de seizoenen komen in het verhaal aan bod aan de hand van een bloemzaadje dat 
door de wind wordt meegevoerd. 
 
Het verhaal wordt interactief voorgelezen. 
We praten over de verschillende seizoenen en gaan aan de slag met een verwerkingsactiviteit. 
We bekijken boeken die bij de seizoenen horen. 
 
Er is een mogelijkheid om aan het einde van het bezoek boeken uit te zoeken en te lenen op de 
meegebrachte schoolpas. De bibliotheekmedewerker laat zien waar de boeken over de seizoenen of 
waar andere leuke boeken te vinden zijn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep: Groep 1 en 2 
 
Periode: naar keuze, voorkeur s.v.p. op 
  het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHVmq3RoMcCFcE6Ggod1Q8Mmw&url=http://www.bol.com/nl/p/een-zaadje-in-de-wind/1001004010936625/&ei=frXJVaGeM8H1aNWfsNgJ&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGMvNFnw7xaf8XAKari98fGycALtA&ust=1439368772903359
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Groep 1,2,3 en 4 

Een ander verhaal 

 
 
Verhalen kunnen op verschillende manieren verteld worden. Tijdens 
dit groepsbezoek leest de bibliotheekmedewerker een stukje uit een 
boek voor. Daarna bekijken we de verfilming. Wat zijn de 
verschillen? En op welke manieren kun je nog meer een verhaal 
vertellen? 
 
De kinderen kunnen met het inkleuren van een kleurplaat laten zien 
hoe ze de verschillende verhalen beleven. Ze praten over de 
verschillende media die ze kennen en waar ze die voor (kunnen) 
gebruiken. 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende 
mediawijze competenties: 

• Begrijpen hoe media worden gemaakt 
• Zien hoe media de werkelijkheid kleuren 
• Oriënteren binnen mediaomgevingen 
• Reflecteren op het eigen mediagebruik 

 
Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn 
mediawijsheid. 
 

 
 
 
 
Doelgroep: Groep 1,2, 3 en 4 
 
Periode:  naar keuze, voorkeur s.v.p. op 
    het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 3  

Jubelientje leert lezen 

 
 
Tijdens dit bibliotheekbezoek staan letters, leren lezen en eerste 
leesboekjes centraal. 
 
De kinderen maken kennis met de bibliotheek en luisteren naar het 
verhaal: “Jubelientje leert lezen”. Daarna voeren de kinderen in 
groepjes opdrachten uit en wordt er gekeken naar de collectie eerste 
leesboekjes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Doelgroep: Groep 3 
 
Periode:  bij voorkeur aan het begin van het 
   schooljaar 
 
Locatie:  bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker, leerkracht, ouders 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-v0OGvnscCFYvWFAod8ygBBw&url=http://www.boekenboerderij.nl/index.php?item%3Dhagen_-hans---jubelientje-leert-lezen%26action%3Darticle%26aid%3D1698%26lang%3DNL&ei=1oXIVf_sHYutU_PRhDg&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNEm1AND-TEoMxLWcZyNlTAirQWioQ&ust=1439285060532040
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Groep 4 

Speurneuzen 

 
Hoe vind je boeken als ze niet meer op AVI bij elkaar staan? In dit programma staat de 
overgang van eerste leesboekjes naar A-leesboeken centraal. 
 

Fantasieverhalen, dierenverhalen, schoolverhalen, welke leesboeken zijn er allemaal? Hoe 
vind je een leuk en geschikt boek voor jouw leeftijd en niveau? Wat is het verschil tussen 
een informatief boek en een leesboek? De speurtocht brengt de kinderen op verschillende 
plekken van de jeugdafdeling. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep: Groep 4 
 
Periode: april, mei, juni 
 
Locatie:  bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/24/23/43/glass-41181_640.png&imgrefurl=http://pixabay.com/nl/glas-uitvergroten-lens-vergroten-41181/&h=640&w=629&tbnid=_-UanQLPsWNX1M:&zoom=1&docid=nIv5be3JB8yO4M&hl=nl&ei=6r7PU_CEIoiJPeDRgMAH&tbm=isch&ved=0CFMQMygsMCw&iact=rc&uact=3&dur=1423&page=2&start=37&ndsp=39
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Groep 4 en 5 

Programmeren zonder computer met Sandwich Robot 

 
Er komt een robot langs in de klas. Geen echte robot, 
want in plaats van stroom heeft deze robot om in de 
bibliotheek te werken broodjes hagelslag nodig.  
De kinderen moeten de robot zo programmeren dat  
het smeren van het broodje geen al te grote puinhoop 
wordt. 
 
Met deze les van codekinderen.nl leren kinderen 
nadenken over computertaal zonder dat ze een 
computer nodig hebben. Hoe smeer je nu een boterham 
met hagelslag en welke stappen moet je daarvoor 
nemen? Het resultaat is een interactieve les waarin 
leerlingen aan de slag gaan met coderen. Door na te 
denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze 
in eenvoudige algoritmes denken. 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de 
volgende mediawijze competenties: 

• Begrijpen hoe media worden gemaakt 
• Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
• Content creëren 
• Doelen realiseren met media 

 
Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 
 
 
 

 
 
 
 
Doelgroep: Groep 4 en 5 
 
Periode:  naar keuze, voorkeur s.v.p. op 
    het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  school 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 3, 4 en 5 
 

Nooit denk ik aan niets 

 

Een gedicht is vaak meer dan gedacht. We gaan op 
zoek naar de betekenis van een gedicht en gaan 
daarna in groepjes proberen het op een andere 
manier uit te beelden. 

 

 

 

 

 

Misschien wordt het dan een toneelstukje. Of een strip. Of een 
liedje of een rap. Of misschien wordt het wel een heel nieuw, 
ander gedicht. Maar nooit wordt het niets. 

 

 

 

 
 
 

 
Doelgroep: Groep 4 en 5 
 
Periode:  naar keuze, voorkeur 
    op inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 5 en 6                                                     

Schrijversproject 

Tijdens de periode rond de Kinderboekenweek vindt een ontmoeting met een 
kinderboekenschrijver en/of illustrator plaats. Verder krijg je als voorbereiding op 
het bezoek een collectie boeken op school. 
 
Je ontvangt in januari een apart inschrijfformulier.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: 
Reis mee! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Doelgroep: Groep 5 en 6 
 
Periode: september, oktober 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: in januari, per apart formulier  
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Groep 5 en 6                           

Kinderjury 

 
De Nederlandse Kinderjury wil zoveel mogelijk 
kinderen nieuwe en leuke kinderboeken laten 
lezen. De kinderen leren kritisch te lezen en 
hun mening te geven. Ze stemmen op hun 
favoriete boeken van het voorgaande jaar.  
Zo wordt het plezier in lezen nog groter! 
 
Het project bevat vijftien kinderboeken. Deze 
titels worden aangevuld met oudere titels van 
dezelfde auteur, zodat iedereen lekker kan 
lezen. 
 
Met behulp van een stemformulier of op 
www.kinderjury.nl, kunnen de kinderen hun 
stem uitbrengen. Op deze website zijn 
lessuggesties, nieuws en tips te vinden. 
 
Er kan gestemd worden in twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.  
Op de website of op de stemformulieren kun je maximaal drie boektitels invullen. 
Vanaf 6 maart t/m 26 mei 2019 zijn de Kinderjuryboeken en de stemformulieren op een speciale plek in 
de bibliotheek te vinden. 
 
 
 
 
Doelgroep: Groep 5 en 6 
 
Periode: maart, april, mei 
 
Locatie: school 
 
Duur:  3 maanden 
 
Begeleiding: leerkracht 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
 
Let op! Beperkt aantal inschrijvingen mogelijk. 
  

http://www.kinderjury.nl/
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Groep 5, 6 en 7 

Biebspeurtocht met iPad-mini 

 
Ontdek de 100-talenten-jeugdafdeling met de  
iPad-mini. Breng een dinosaurus tot leven in de 
Tuinkamer, welke geluiden hoor je in de Huiskamer 
en maak een zin met magneetletters in het Atelier. 
In elke themakamer ligt een doe-opdracht waarbij de 
iPad-mini of de plattegrond wordt gebruikt. 
 
Tijdens dit programma leren de kinderen wat de 
100-talenten jeugdafdeling inhoudt, dat de 
bibliotheek niet alleen voor leesfanaten is, maar ook 
leuk en leerzaam is voor kinderen met andere 
talenten. Na een introductie over de 100-talenten- 
jeugdwebsite en de indeling van de jeugdafdeling 
gaan de kinderen in groepjes aan de slag.  
 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende mediawijze competenties: 

• Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
• Informatie vinden en verwerken 
• Content creëren 
• Doelen realiseren met media 

 
Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 
 
 

 
 
Doelgroep: Groep 5, 6 en 7 
 
Periode: maart, april en mei 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1 uur en 15 minuten 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
 
Let op! Actieve inzet van leerkracht 
gewenst. 
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Groep 5, 6, 7 en 8 

Check, check, dubbelcheck! Een les over online privacy 

Een les over bewust omgaan met media die 
gegeven wordt door de bibliothecaris. In een 
presentatie op het digibord leren kinderen wat 
privé gegevens zijn, denken ze na over wat 
voor hen privé is, ontdekken dat dit per 
persoon en per situatie kan verschillen. Ze 
leren ook hoe ze kunnen checken of iets privé 
is en of ze het wel willen delen met de rest 
van de wereld. 
 
 
In dit programma besteden we aandacht aan 
de volgende mediawijze competenties: 

• Inzicht hebben in de medialisering 
van de samenleving 

• Content creëren 
• Participeren in sociale netwerken 
• Reflecteren op het eigen mediagebruik. 

Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 

 
 

 
 
 
Doelgroep: Groep 5,6, 7 en 8 
 
Periode: naar keuze, voorkeur s.v.p. op het 
   inschrijfformulier aangeven                                 
 
Locatie: school 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: mediacoach 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 5, 6, 7 en 8 

3D-printer in de klas 

 
Bibliotheek IJmond Noord is in het bezit van een 3D-printer. 
De mediacoach van de bibliotheek laat die graag aan de 
kinderen zien. Er valt namelijk veel over het apparaat te 
vertellen en terwijl de vragen van de kinderen worden 
beantwoord, wordt er langzaam een cadeautje voor de klas 
uitgeprint. 
 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende 
mediawijze competenties: 

• Inzicht hebben in medialisering van de samenleving 
• Begrijpen hoe media worden gemaakt 
• Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
• Doelen realiseren met media 

Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn 
mediawijsheid. 
 
 
 

 
 
 
Doelgroep: Groep 5, 6, 7 en 8 
 
Periode:  voorkeur s.v.p. op het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  school 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: mediacoach 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 6, 7 en 8 
 

Ik zoek een woord 

Een gedicht is vaak meer dan gedacht. Je hebt leuke, gekke, ontroerende, grappige en mooie gedichten. 
We praten over wat een gedicht precies is, wat zijn de kenmerken van een gedicht en welke soorten ken 
je? Natuurlijk zijn er boeken met voorbeelden van deze gedichten die we bekijken. Daarna gaan we aan 
de slag met een bijzondere vorm: het “Dada” gedicht. Met deze vorm kan en mag alles! 

                            

 
 
Doelgroep: Groep 6, 7 en 8 Dada gedicht  
 
Periode: naar keuze, voorkeur 
   op inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Groep 6, 7 en 8 

Leer programmeren in het Blockly Doolhof 

 
Is programmeren kinderspel? Deze les 
programmeren wordt op school of in de 
bibliotheek gegeven door de 
mediacoach. 
 
Aan de hand van het spel  Blockly Maze 
komen we achter de basisprincipes van 
het programmeren.  
Om het poppetje door het doolhof te 
kunnen sturen, moet je logisch 
nadenken en vooruitdenken.  
Geef hem de juiste opdrachten in de 
juiste volgorde! 
 
Na de les weten de kinderen wat een 
programmeertaal is en weten ze een 
aantal functies toe te passen. 
Ze kunnen eventueel op school (of 
thuis) verder met Blockly 
oefenen/spelen. 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende mediawijze competenties: 

• Begrijpen hoe media worden gemaakt 
• Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
• Content creëren 
• Doelen realiseren met media 

Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 
 
 

 
 
Doelgroep: Groep 6, 7 en 8 
 
Periode: naar keuze, voorkeur s.v.p. 
   op het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  bibliotheek of op school 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: mediacoach 
 
Inschrijving:  per inschrijfformulier 
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Groep 6, 7 en 8 

Whatshappy of Instagrap 

 
Onder begeleiding van de mediacoach maken de kinderen afspraken voor 
het gebruik van WhatsApp of Instagram. Kinderen zijn er maar al te graag 
mee bezig. Hoe zorg je dat ze leuk met elkaar blijven omgaan en dat 
grappen niet verkeerd uitpakken? Via een formulier met regels over wat 
jullie wel en niet willen in de klas gaan de kinderen in groepjes afspraken 
met elkaar maken. De afspraken worden op een poster gepubliceerd.  
De les wordt op school gegeven en de afspraken worden op het digibord 
getoond. Kinderen kunnen van tevoren voorbeelden verzamelen die ze 
grappig/stom vinden. 
 
De les WhatsHappy en de les Instagrap zijn inhoudelijk hetzelfde. Alleen het sociale medium is anders. 
Geef s.v.p. op het inschrijfformulier aan voor welke van de twee lessen je je graag wilt schrijven. 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende mediawijze competenties: 

• Inzicht hebben in medialisering van de samenleving 
• Zien hoe media de werkelijkheid kleuren 
• Content creëren 
• Reflecteren op het eigen mediagebruik 

Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 
 

 
 
 

 
Doelgroep:  Groep 6, 7 en 8 
 
Periode:  naar keuze, de voorkeur s.v.p. op 
    het inschrijfformulier aangeven 
 
Locatie:  school 
 
Duur:  1 uur 
 
Begeleiding: mediacoach 
 
Inschrijving: per inschrijfformulier, geef s.v.p. aan welke les. 
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Groep 7 en 8 

Goedwijs – op onderzoek in de bibliotheek 

 
Het bezoek aan de bibliotheek is gericht 
op het leren vinden van informatie voor 
spreekbeurten en werkstukken. Na een 
introductie over informatiebronnen en het 
gebruik van de catalogus gaan de 
kinderen zelf op zoek naar informatie 
over een bepaald onderwerp. Aan bod 
komen informatiebronnen als media, 
internet en mensen.  
 
 
Met dit programma maken de kinderen 
kennis met bekende en onbekende 
(informatie)bronnen, in de bibliotheek en 
in hun eigen omgeving. 
 
 
 
 
 
 
In dit programma besteden we aandacht aan de volgende mediawijze competenties: 

• Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
• Zich oriënteren binnen mediaomgevingen 
• Informatie vinden en verwerken 
• Doelen realiseren met media 

Zie pagina 4 voor uitleg over onze doorlopende leerlijn mediawijsheid. 
 
 
 
Doelgroep: Groep 7 en 8 
 
Periode: Groep 7 naar keuze, voorkeur s.v.p. op het inschrijfformulier aangeven 

Groep 8 in november, december of januari 
 
Locatie: bibliotheek 
 
Duur:  1,5 uur 
 
Begeleiding: bibliotheekmedewerker, leerkracht  
 
Inschrijving: per inschrijfformulier 
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Leerkrachten  

Cursus Open Boek voor leescoördinatoren  

 
Leescoördinator worden? In het schooljaar 2019-2020 wordt de cursus Open Boek, de landelijke 
opleiding tot leescoördinator, gegeven in de bibliotheek in Beverwijk! Deze opleiding maakt ook deel uit 
van het invoeringstraject de Bibliotheek op school (dBos). 
 
Met deze opleiding maak je het verschil in leesplezier! 
Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de school vorm te geven en uit te 
(laten) voeren. Zeker omdat uit onderzoek is gebleken dat kinderen die voor hun plezier lezen hoger 
scoren in de Citotoets. 
 
Inhoud van de opleiding:  
Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken: Kennis en fantasie 

·         Visie op lezen en leesbevordering 
·         Het beslissende boek 
·         Hoe breng je een tekst tot leven? 
·         Soorten boeken en hun functies 

 
Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht 

·         Drie dimensies van lezen 
·         Teksten categoriseren 
·         Werkvormen: basisvaardigheden 
·         Een nieuwe aanpak: van spreekbeurt naar mondelinge presentatie 

 
Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes 

·         Werkvormen: verbindende en geïntegreerde werkvormen, oa werkwijze van Aidan Chambers 
·         Campagnes in relatie met werkvormen 
·         Inroostering werkvormen 

 
Bijeenkomst 4: De leescoördinator als spin in het web 

·         Leren lezen en leesbevordering 
·         De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering 
·         De taak van de leescoördinator 
·         Professionalisering en begeleiding van het team 
·         Eindopdracht: opstellen van het school jaar-leesplan 

 
Na afloop van deze opleiding mag je de titel Leescoördinator voeren. Je hebt een school jaar-leesplan 
gemaakt en je sluit aan bij een netwerk van leescoördinatoren in jouw regio. Dit netwerk heeft op 
initiatief van Bibliotheek IJmond Noord regelmatig contact waarbij we veel informatie en tips met elkaar 
uitwisselen. 

Verdere informatie: 
De studiebelasting is 40 uur. 
De kosten voor deelname bedragen € 345,-.  
Dit bedrag is inclusief het Handboek Leesbevordering van 
Jos Walta. 
 
 
Het verdient de voorkeur dat twee leerkrachten per school 
zich aanmelden voor de cursus.  
 
 
Neem voor nadere informatie en aanmelding s.v.p. per e-
mail contact op met Sandra Hillebrand: 
shillebrand@obijmond.nl.  

 
  

mailto:shillebrand@obijmond.nl
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Leerkrachten 

Informatieavond Nationale Voorleesdagen 2020   

“Moppereend” van Joyce Dunbar is verkozen tot Prentenboek 
van het Jaar 2020. Nederlandse jeugdbibliothecarissen hebben 
uit het aanbod nog negen andere prentenboeken gekozen, die 
de Prentenboek-TopTien compleet maken. Tijdens De Nationale 
Voorleesdagen 2020, die worden gehouden van woensdag 22 
januari t/m zaterdag 1 februari, staan deze tien boeken 
centraal.  

Dinsdag 14 januari 2020 van 20.00 tot 22.00 uur geeft 
Bibliotheek IJmond Noord voor leerkrachten van groep 1/2 en 
medewerkers van peuterspeelzalen/kinderdagverblijven een 
informatieavond. Vanaf 19.30 uur ben je voor een kopje 
koffie/thee welkom in het leescafé d’Entree, in de centrale hal 
van Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Beverwijk.  
In het kader van het Prentenboek van het Jaar krijg je een 
workshop aangeboden en kun je je inschrijven voor de 
vertelplaten. 
The Read Shop Beverwijk is deze avond aanwezig met een 
boekenstand waar je het prentenboek: “Moppereend” kunt 
kopen. 
 
Toegang : € 5,- voor basisscholen (1 leerkracht gratis bij school-plus-abonnement).  
Heb je belangstelling voor deze informatieavond? 
Inschrijven: mverkerke@obijmond.nl 
Meer informatie: awestra@obijmond.nl 
 

Voorleeswedstrijd 

Ieder jaar organiseert het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek) de Nationale Voorleeswedstrijd. Hierover heb je aan het 
einde van het vorige schooljaar informatie ontvangen, zodat je de (eventueel 
bestelde) informatiepakketten aan het begin van dit schooljaar ontvangt.  
 
Tot 1 december heb je de tijd om binnen je school de schoolkampioen 
voorlezen te kiezen. Er zijn plaatselijke, regionale en provinciale voorrondes 
en in mei 2020 is de landelijke finale van de voorleeskampioenen. 
Meer informatie hierover vind je op de website 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.  
 

Nederland Leest Junior 

Elke november kan heel Nederland hetzelfde boek lezen. Scholen die mee willen doen met 
de jeugd-editie van deze actie kunnen dat aangeven bij de bibliotheek. Dit jaar leest Groep 
7 en 8 een lespakket (inclusief 32 boeken) rond het boek Borealis van Marloes Morshuis. 
Het nieuwe thema en het boek van volgend jaar worden in maart bekend gemaakt. Meer 
informatie vind je op de website www.nederlandleest.nl/junior/. 
 

  

mailto:mverkerke@obijmond.n
mailto:awestra@obijmond.nl
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.nederlandleest.nl/junior/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vtds9DXqb02JhM&tbnid=K2sa3bZWeSr_yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=6&sm=4&ei=8QHJU8CQBsa5O8fAgNgG&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNEJm6m0SEUn4K2pTb-B7XjVFL4-hg&ust=1405768534545841


 
 
 

 

Le
er

kr
ac

ht
en

 

27 
 

Leerkrachten 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek 2019 staat het 
thema Reis mee! centraal.  
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt 
plaats van 2 t/m 13 oktober 2019.  
 
Ook dit jaar vind je op de Pinterest-pagina van 
Bibliotheek IJmond Noord ideeën en suggesties 
over het thema van dit jaar. Zie: 
http://www.pinterest.com/ijmond/.  
Meer informatie over de Kinderboekenweek vind je 
natuurlijk ook op de website 
www.kinderboekenweek.nl. 
 
De bibliotheek bestaat 100 jaar! Dit willen wij heel 
graag vieren d.m.v. een scholenwedstrijd tijdens 
de Kinderboekenweek. 
 

Met de scholenwedstrijd “Retourtje Bieb!” kan je een schrijver of illustrator op jullie 
school winnen! Verzin en ontwerp hoe jullie school naar de bibliotheek reist; per 
raket, luchtballon, bezemsteel of door een ondergrondse tunnel? Verwerk deze reis 
in een filmpje, een boek, kunstwerk, gedicht, lied of iets wat jullie zelf verzinnen. 
Per school ontvangen wij graag één inzending en graag voor 19 oktober. 
Alle ingezonden reizen worden tentoongesteld in de bibliotheek. 
 

Advies over (voor)leesboeken en spreekbeurtonderwerpen 

In alle bibliotheekvestigingen kun je 
persoonlijk advies vragen over 
(voor)leesboeken en 
spreekbeurtonderwerpen. Als er geen 
educatie specialist aanwezig is, wordt de 
vraag doorgegeven en krijg je zo 
spoedig mogelijk (liefst per e-mail) 
antwoord. 
 

Lezingen en voorlichting 

Over jeugdliteratuur is veel te zeggen. 
Je kan met onze educatieve 
medewerkers afspraken maken over 
bijvoorbeeld een lezing op een 
ouderavond, een stand van de 
bibliotheek op een voorlichtingsdag, etc.  
Mogelijke onderwerpen zijn: 
prentenboeken, eerste leesboekjes, voorlezen, mediawijsheid of een lezing die aansluit op een bepaald 
thema. De kosten voor een lezing van ongeveer een uur zijn € 50,- incl. BTW. 
 
 

http://www.pinterest.com/ijmond/
http://www.kinderboekenweek.nl/
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Leerkrachten 

Het lenen van eerste leesboekjes 

De bibliotheek heeft een collectie 
eerste leesboekjes zodat kinderen in 
groep drie en vier ook thuis op hun 
niveau kunnen lezen. Scholen kunnen 
ter ondersteuning van hun eigen 
collectie natuurlijk ook gebruik maken 
van deze boeken. We willen scholen 
wel vragen om niet meer dan tien 
eerste leesboekjes tegelijk per pas te 
lenen. 
 

Onderhoud schoolbibliotheek 

Via de bibliotheek kun je advies 
krijgen over aanschaf van materialen. 
Verder heeft de bibliotheek 
saneringslijsten, keuzelijsten over verschillende onderwerpen en advieslijsten voor eerste leesboekjes, 
Engelse leesboekjes en boeken voor moeilijk lezende kinderen. 
 
 

De Bibliotheek op school 

De Bibliotheek op school is een samenwerking tussen scholen en 
bibliotheken die leesplezier en mediawijsheid op school én thuis 
stimuleert. Leerkrachten krijgen trainingen leesbevordering 
aangeboden, er is veel aandacht voor de schoolbibliotheek en er 
worden ook lessen en een digitale portal aangeboden. We werken 
met steeds meer scholen volgens deze aanpak voor structurele 
samenwerking in plaats van volgens dit jaarprogramma. Je zult er dus steeds vaker over horen! Wil je 
meer weten over de Bibliotheek op school, bezoek dan vooral de website www.debibliotheekopschool.nl 
en/of informeer bij Sandra Hillebrand (shillebrand@obijmond.nl). 

  

http://www.debibliotheekopschool.nl/
mailto:shillebrand@obijmond.nl
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Leerkrachten 

Websites over leesbevordering, dyslexie en mediawijsheid 

 
Onderstaande lijst is niet volledig, maar biedt goede websites met veel verwijzingen. 
Via www.bibliotheekijmondnoord.nl kun je de website van de bibliotheek bekijken.  
Dit jaarprogramma vind je onder Speciaal voor onderwijs in de oranje balk bovenaan de homepage. 
 
De website www.bibliotheekijmondnoord.nl/jeugd is speciaal voor kinderen gemaakt. 
 
www.beeldengeluid.nl    over alle aspecten van media 
www.bibliotheek.nl   leestips voor kinderen, kijk bij “jeugd en jongeren”. 
www.cpnb.nl    site met overzicht leesbevorderingscampagnes 
www.entoen.nu    over de canon van de geschiedenis, zie ook regiocanon.nl 
www.jeugdbieb.nl   zoekmachine voor de basisschool 
www.kennisnet.nl    laat ICT werken voor het onderwijs 
www.kinderboekenweek.nl 
www.kinderconsument.nl   met waardevolle informatie over pesten   
www.kinderjury.nl 
www.lezen.nl    leesbevordering (Stichting Lezen) 
www.lesebanc.nl    leert kinderen omgaan met dyslexie 
www.makkelijklezenplein.nl  alles voor dyslectische kinderen 
www.mediaenmaatschappij.nl   met nieuwsbrief over mediawijsheid in al haar facetten 
ww.wikiwijs.nl     stuur je eigen les in! 
www.mediaopvoeding.nl   per leeftijdscategorie antwoord op alle mediavragen  
www.mediawijsheid.nl   uitleg voor ouders en leerkrachten van het begrip mediawijsheid  
www.nomc.nl    alles over de opleiding tot mediacoach 
www.slimzoeken.nu/   zoekmachine voor kinderen van 8 -12 jaar  
 
 
 

Literaire agenda  

• september 2019: Uitreiking Gouden Penseel  
• 1 oktober 2019: Kinderboekenbal en de uitreiking van de Gouden Griffel 
• 2 t/m 13 oktober 2019: Kinderboekenweek (CPNB) Thema: Reis mee! 
• november 2019: Bekendmaking van het thema van het Kinderboekenweek en de auteur van het 

Kinderboekenweekgeschenk 2020 
• 8 t/m 15 november 2019: Week van de Mediawijsheid met Mediamasters voor groep 7/8 

Thema: Aan of uit? 
• 1 december 2019: uiterste datum aanmelden schoolkampioenen  Nationale Voorleeswedstrijd  
• 22 januari 2020: Het Nationale Voorleesontbijt (Start Voorleesdagen) 
• 22 januari t/m 1 februari 2020: Nationale Voorleesdagen 
• 30 januari t/m 5 februari 2020: Poëzieweek op school 
• januari –maart 2020: Nationale Voorleeswedstrijd - regionale ronde  
• maart – april 2020: Nationale Voorleeswedstrijd - provinciale ronde  
• maart - mei 2020:  Nederlandse Kinderjury - kinderen lezen boeken die die het afgelopen jaar 

verschenen zijn en kiezen favoriete boeken  
• april 2020: Uitreiking Woutertje Pietertje prijs 
• mei 2020: Nationale Voorleeswedstrijd - landelijke finale 
• juni 2020: Bekendmaking winnaars Nederlandse Kinderjury 
• juni 2020: Bekendmaking winnaars Gouden en Zilveren Penselen en Griffels 
  

http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/
http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/jeugd
http://www.beeldengeluid.nl/
http://www.bibliotheek.nl/
http://www.cpnb.nl/
http://www.entoen.nu/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.kinderconsument.nl/
http://www.kinderjury.nl/
http://www.lezen.nl/
http://www.lesebanc.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.mediaenmaatschappij.nl/
http://www.medialessen.wikiwijs.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.nomc.nl/
http://www.slimzoeken.nu/
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Diensten ProBiblio 

Het huren van collecties boeken 

 
 
BoekToer is een verzameling vaste 
collectiepakketten, lees - en 
onderwerpcollecties, van elk veertig 
boeken groot. Het pakket kan worden 
geleend voor een periode van een heel 
jaar, of voor twee maanden. 
 
Zo’n collectiepakket is ideaal als 
aanvulling op de schoolbibliotheek, 
maar bijvoorbeeld ook voor 
thematisch gebruik in de klas. Elk 
pakket sluit aan bij het leesplan en de 
leesinteresses van de kinderen, zowel 
voor basis- als voortgezet onderwijs 
en wordt kant-en-klaar aangeleverd.  
Fris, nieuw en uitnodigend – wat wil je 
nog meer?  
 
 

 
 
 
 
De kosten van de ProBiblio-collecties bedragen:  
€ 42,50 per collectie voor twee maanden  
€ 130,- per collectie voor twaalf maanden             
 
   
Een lijst van beschikbare thema’s en collecties 
is beschikbaar op de website van ProBiblio:  
https://www.probiblio.nl/aanbod/boektoer. 
Je kunt daar ook rechtstreeks bestellen. Als 
contactgegevens van de bibliotheek kun je de 
volgende gegevens invullen: 
 
 
 
 
 
 
Naam bibliotheek:  Bibliotheek IJmond Noord 
 
Adres: Kerkplein 5 of: M. van Heemskerckplein 3 
Postcode: 1941 HD  1964  EZ 
Plaats: Beverwijk  Heemskerk 
 
Contactpersoon: Sandra Hillebrand 
E-mailadres: shillebrand@obijmond.nl 
Telefoon: 0251-261883 
  

https://www.probiblio.nl/aanbod/boektoer
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Tarieven (per schooljaar) 
 
School-basisabonnement       € 220,-  incl. btw 
 
School-plusabonnement       € 330,-  incl. btw 
 
extra bezoek in de bibliotheek       €   34,-  incl. btw 
extra project op school  (bibliotheekmedewerker op bezoek)   €   34,-  incl. btw 
extra project op school        €   15,75 incl. btw 
extra bibliotheekpas        €   35,-  incl. btw 
schrijversbezoek per groep als diensten afgenomen worden   €   42,50 incl. btw 
schrijversbezoek per groep als geen diensten afgenomen worden  €   52,50  incl. btw 
 
advies op maat (b.v. sanering schoolmediatheek)    prijs op aanvraag  
verzuimvergoeding bezoek in de bibliotheek     €   39,-  incl. btw 
niet ophalen van project / termijn 1 week     €   15,75 incl. btw 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een School-basisabonnement omvat: 
- 4 groepsbezoeken in de bibliotheek (naar keuze, exclusief schrijversbezoek)  
- 4 projecten om op school uit te voeren (naar keuze) 
- 4 bibliotheekpassen om boeken te kunnen lenen 
- 1 wisselcollectie van ProBiblio (2 maanden) 
 
Een School-plusabonnement omvat: 
- 8 groepsbezoeken in de bibliotheek (naar keuze) 
- 6 projecten om op school uit te voeren (naar keuze) 
- 8 bibliotheekpassen om boeken te kunnen lenen 
- 2 wisselcollecties van ProBiblio (2 maanden) 
- 1 leerkracht gratis toegang bij informatieavond NVD 
 

  

De nieuwe kinderdirecteur van de bibliotheek Bastiaan tussen zijn 
voorgangers Blossom (l) en Sien (r) 
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Uitleenregels bibliotheekpassen  
 
• Op elke bibliotheekpas kunnen 40 jeugdmaterialen voor 6 weken geleend worden. 
• Bij overschrijding van de uitleentermijn bedragen de kosten € 0,15 per boek per dag. 
• De boeken die door de school geleend worden dienen teruggebracht te worden in de vestiging waar 

ze geleend zijn. 
• Niet meer dan 10 eerste leesboekjes tegelijk per pas. 
• Duplicaatkosten bibliotheekpas: € 4,-  
• De materialen mogen één keer verlengd worden. Indien u een pincode gekoppeld hebt aan de 

bibliotheekpas (via de klantenservice van de bibliotheek) kunt u via internet verlengen. 
• Bij hoge uitzondering kan de bibliotheekmedewerker toestemming geven voor het lenen van een 

boek van de afdeling voor volwassenen. 
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