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De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarbij we
structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid. Het bestaat uit meerdere flexibel in te zetten
bouwstenen die scholen en bibliotheken in staat stellen samen en
op structurele wijze lezen en mediawijsheid in het primair onderwijs
te stimuleren. De diverse bouwstenen kunnen verschillend gevuld
worden, zoals past bij de school.
In Best werken we al met verscheidene scholen met de Bibliotheek op school.

Wat biedt de Bibliotheek op school?
Netwerk

van bibliotheek en onderwijs, waarin zij een gedeelde visie en
gezamenlijke doelen op het gebied van lezen en mediawijsheid
borgen in hun beleid.

Expertise

via deskundige bibliotheekmedewerkers en door scholing van een
eigen leescoördinator.

Collectie

door het inrichten van een fysieke schoolbibliotheek,
het klassikaal lenen in een vestiging, het huren van
projectcollecties of combinaties hiervan.

Lees-en mediaplan

voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma.

Monitor

voor het jaarlijks meten en vergelijken van leeshouding, leesniveau
en leengedrag van de leerlingen en het leesklimaat, leesbeleid en de
kennis en kunde rondom informatievaardigheden in de school.

Lezen

door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij
lezen, voorlezen, praten over boeken en lezen thuis.

Digitaal portaal

waar leerlingen boeken zoeken en reserveren, waar ze worden
gestimuleerd en verleid tot lezen en waar ze informatie vinden.

Voor meer informatie over de Bibliotheek op school stuurt u een e-mail naar
evangelder@cultuurspoorbest.nl

Leesbevordering
Algemeen
Schoolabonnement
Met dit abonnement kunt u 30 materialen per keer lenen.
Leentermijn is 8 weken.
Kosten € 55,- per jaar per pas.
Bij te laat inleveren wordt er geen boete berekend.
Projectcollectie
Op uw verzoek stellen wij een collectie samen met leesboeken en informatieve boeken.
U bepaalt zelf het thema. Leentermijn 8 weken.
Om de bibliotheek de gelegenheid te geven een goede collectie samen te stellen is het
raadzaam de aanvraag minimaal 4 weken van te voren in te dienen.
Kosten: € 10, - per collectie
Aanvraag per mail naar rvanpoucke@cultuurspoorbest.nl
U bent natuurlijk als leerkracht ook van harte welkom in de bibliotheek om boeken te lenen
zoals informatieboeken, voorleesboeken etc. De bibliotheekpasjes zijn in de bibliotheek.
Groepsbezoek
In overleg kunt u groepsbezoeken aanvragen buiten het gratis bezoek van groep 3. Kosten
per groepsbezoek € 40, -

Informatie Leesbevorderingsprojecten
Onder het motto ‘lezen is leuk’ biedt CultuurSpoor Best een gestructureerd en systematisch
aanbod voor leesbevorderingsprojecten in uw school: Met als belangrijk doel het stimuleren
van het plezier in lezen. Een belangrijk uitgangspunt van projecten is dat leerlingen elk jaar
met boeken en lezen in aanraking komen. Er wordt zo één lijn aangebracht van groep 1 t/m
groep 8. Van voorlezen, vertellen en tekstsoorten, naar zelf kiezen van boeken, leren
waarderen van boeken en het schrijven van verhalen. Het pakket biedt een totale
’leesloopbaan’ van een leerling. Met veel tips, ideeën en suggesties voor de leerkracht.

Accenten leesbevordering per groep
Groep 1/2:
voorlezen en een prentenboek tot leven brengen
Groep 3:
voorlezen-vertellen
Groep 4:
kennismaken met verschillende soorten boeken
Groep 5:
kiezen van boeken
Groep 6:
waarderen van boeken
Groep 7:
hoe wordt een boek gemaakt, ontmoeting met een schrijver
Groep 8:
vasthouden van het leesplezier
Organisatie
• Wanneer u voor uw school kiest voor de leesbevorderingsprojecten, ontvangt u deze
voor een periode van zes weken op school. U kunt zelf een periode kiezen. In het
geval van een combinatiegroep kunt u kiezen voor een of twee projecten. Geef op het
formulier aan wanneer en welk project u wilt ontvangen.
•

U kunt projecten gedurende het hele jaar aanvragen: vol is vol, dus hoe eerder u
boekt, hoe meer keuze u heeft. Prijzen per project vindt u achter in deze brochure.

•

Voor dBOS-scholen (de Bibliotheek op school ) geldt dat er geen kosten zijn voor de
leesbevorderingsprojecten. (Met uitzondering van klassenbezoeken,
schrijversbezoek, projectcollecties en projecten waarvoor een licentie moet worden
aangevraagd)

GROEP 1-2
Vertelpakketten
Een vertelpakket bevat een boek en vertelplaten. Vertelplaten zijn de
bladzijdes uit een prentenboek, vergroot op A3 en gelamineerd, met
de voorleestekst achterop. Ideaal bij het voorlezen aan een groep,
voor een spel-vertel-tafel of in een verteltheatertje.
Heeft u zelf geen verteltheatertje (kamishibai), dan lenen wij
deze graag aan u uit. Er is keuze uit de vertelplaten van de
volgende prentenboeken:

Tussendoortje Literatuur ( groep 1 en 2)
Met Tussendoortje Literatuur gaat de
school op een laagdrempelige,
compacte en creatieve manier aan de
slag met literatuureducatie in een
doorlopende leerlijn.
De leerkracht kiest zelf het
Tussendoortje-moment van zo’n 1015
minuten per keer. Aan de hand van
een verhaal of gedicht dat wordt
voorgelezen gaat de groep met behulp van uitdagende vragen met elkaar in gesprek. Met
het tussendoortje literatuur worden leerlingen gestimuleerd na te denken over literatuur, met
elkaar hierover te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve
uitingen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van reflectieve en creërende competenties. Ook
vergroot het Tussendoortje taalontwikkeling, woordenschat, creatief denken, het vormen
van een onderbouwde mening en het groepsgevoel.
U ontvangt een pakket van 3 boeken en een vragenset met handleiding.

Kleine Ezel (groep 1 en 2)
Accenten: voorleesplezier, beleven en verbeelden, sociaal-emotionele ontwikkeling,
ouderparticipatie.
Ga mee op stap met Kleine Ezel. De verhalen van Kleine Ezel zijn heel herkenbaar voor
kleuters. Kleine ezel maakt vriendjes, is boos en viert feest. Door het werken met dit project
ervaren kleuters de emotionele kracht van literatuur. In de klas wordt Kleine Ezel uit het boek
tot leven gebracht. De kleuters krijgen er een vriendje bij. Gedurende het project krijgen de
kleuters een prentenboek van Kleine Ezel met het vriendenboekje Kleine ezel is mijn vriend
mee naar huis. In het vriendenboekje kunnen ouders en kinderen hun ervaringen schrijven.
Thema’s:
Kleine Ezel – familie, op reis, welkom
De pappa van Kleine Ezel – familie, op reis
Kleine Ezel en de oppas – beroepen, speel je mee, circus, huis
Kleine Ezel en het boebeest – angst, vriendschap, iedereen is mooi, kleding
Kleine Ezel en de durfal – angst, vriendschap
Kleine Ezel en de jarige Jakkie – feest, hoera, jarig zijn

Compleet pakket met knuffel Kleine Ezel en zes prentenboeken van Kleine Ezel, Ook
geschikt voor ouderparticipatie.

Bentje en de bruine beer ( groep 1 en 2)

Thema's: seizoenen, verdwalen, speuren
'Bentje en de bruine beer' is een verrassend kleuterproject naar het boek van Angela
MacAllister. Het haasje Bentje verdwaalt in een groot bos. Oei, wat nu? Gelukkig ontmoet zij
Beer die haar veilig thuis brengt. Maar kan Beer zijn hol wel goed bereiken nu het winter is?
Bentje gaat hem zoeken en gebruikt een rode draad om de weg terug te kunnen vinden. Als
de wol op is, gebruikt ze de wol van haar truitje. Uiteindelijk vindt ze Beer. Samen met
vrienden bouwt ze een afdak waaronder hij lekker zijn winterslaap kan houden. Bentje
verwerkt haar avonturen en emoties door het zingen van liedjes.
In de handleiding is speciale aandacht voor het interactief voorlezen van het boek. Ook vindt
de leerkracht tips om de verschillende materialen in te zetten en het verhaal te introduceren
en te verwerken.
Naast het prentenboek bevat dit project:
een beren-kopkussen
haasje Bentje een
blauw/wit truitje een
rood/wit shirt een
knot rode wol een
handleiding
5 andere boeken bij het thema

De mooiste vis van de zee (groep 1 en 2)
In de klas staat een aantal weken het prentenboek ‘De mooiste vis van
de zee’ van Marcus Pfister centraal. Regenboog is de mooiste vis in de
zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend.
Pas als hij zijn mooie schubben weggeeft, gaan ze hem aardig vinden.
En dan merkt hij dat vrienden hebben belangrijker is dan de mooiste
zijn!
Het prentenboek ‘De mooiste vis van de zee’ is het uitgangspunt van het project en staat
garant voor enkele dagen of weken werk- en leesplezier. De handleiding biedt handige
aanknopingspunten om de thema’s verder uit te werken. Met behulp van de
verwerkingsactiviteiten worden aspecten uit het verhaal als mooi zijn, vissen, de
onderwaterwereld, trots en ijdelheid, eenzaamheid en delen verder uitgediept, visueel en
invoelbaar gemaakt.
Bij de introductie, het voorlezen en het verwerken van het prentenboek kan de leerkracht
gebruikmaken van een vissenpakje (kleutermaatje) en een vingerpopje. Die maken het
verhaal extra levendig!
.
Thema’s: samen delen, jaloezie, eenzaamheid.

Kikker en een heel bijzondere dag (groep 1 en 2)
'Kikker en een heel bijzondere dag' van Max Velthuijs is de inspiratiebron van dit project. Het
wordt een bijzondere dag, heeft Haas beloofd. Maar niemand weet te vertellen waarom.
Kikker denkt dat zijn vrienden hem voor de gek hebben gehouden en is teleurgesteld, maar
dan... Eind goed, al goed, want de waarheid blijkt anders in elkaar te zitten. Een prachtige
verhaallijn met spanning en humor: een echte klassieker.
De voorlees- en verwerkingsactiviteiten van ‘Kikker en een heel bijzondere dag’ sluiten aan
bij de thema’s van het verhaal: “feest”, “dagen van de week”, “emoties” en “kleuren”. De
kleuters kunnen het verhaal naspelen met verschillende dierenmaskers (de dieren uit de
Kikkerboeken). De kikkerpop is het ultieme middel om het verhaal te introduceren.
Handleiding voor de leerkracht
Prentenboek “Kikker en een heel bijzondere
dag”, en een aantal andere Kikker-boeken van
Max Velthuijs
Kikkerpop
Vijf stoffen dierenmaskers
1 poster met afbeelding uit het prentenboek
Aanvullende collectie boeken

Schatjesdag (groep 1 en 2)
Accenten: voorlezen, praten over boeken, ontwikkeling van fantasie en creativiteit.
Het boek Kikker vindt een schat van Max Velthuijs is het uitgangspunt van Schatjesdag. In het
boek gaan Kikker en Beertje schatgraven. De kuil wordt dieper en dieper, maar vinden ze ook
een schat? Wat is eigenlijk een schat en hoe ziet zo’n schat eruit?
De school ontvangt een kleine schatkist met daarin vijf prentenboeken en een rood kussen
met een schat (klein steentje) erop. De eerste week werken de leerlingen met het boek
Kikker vindt een schat. In de weken daarna stelt de leerkracht telkens één ander
prentenboek centraal. Samen gaan de leerlingen op zoek naar het belangrijkste voorwerp in
het verhaal. Aan het eind van elke week stoppen ze dit voorwerp in de schatkist, naast de
steen uit het eerste boek. Uiteindelijk zijn er vijf schatten bij de boeken verzameld.
Vijf prentenboeken:
Kikker vindt een schat – Max Velthuijs. Thema’s: verborgen schatten, vriendschap
Jamela’s jurk – Niki Daly. Thema’s: Zuid-Afrika, kleding, bruiloft
Jij bent de liefste – Hans en Monique Hagen. Thema’s: poëzie
Dat komt er nou van…- Ingrid en Dieter Schubert. Thema’s: adoptie, broertje, zusje, baby
Rikki – Guido van Genechten. Thema’s: anders zijn

Raad eens hoeveel ik van je hou (groep 1 en 2)
Hazeltje houdt héél veel van Grote Haas. Tot boven zijn oren en tot zo hoog als hij
kan springen. En Grote Haas houdt ook héél erg veel van Hazeltje. Maar hoeveel
precies…Dat is moeilijk te meten.

Het thema van dit project is de liefde. Er wordt gewerkt met het boek “Raad eens hoeveel ik
van je hou” van Sam MacBratney. In de handleiding staan aantrekkelijke
verwerkingssuggesties rondom de volgende onderwerpen: onmetelijke liefde,
hazenstreken, liefdesverklaring, liefdesbrief, liefdeshoek en houden-van-collage. Accent:
Voorlezen Kennismaken met prentenboeken in de klas Dit project bestaat uit:
Knuffeltje Hazeltje
Handleiding voor de leerkracht
12 boeken

GROEP 3 - 4
Bibliotheekbezoek groep 3
Zelf lezen, wat fijn! Groep 3 is van harte welkom voor een gratis bibliotheekbezoek waarin
verteld wordt waar de leuke en interessante boekjes staan. Daarna kunnen ze even zelf
rondkijken in de bibliotheek en als afsluiting wordt er natuurlijk nog voorgelezen.

Tussendoortje Literatuur groep 3-4
Met het Tussendoortje Literatuur gaat
de school op een laagdrempelige,
compacte en creatieve manier aan de
slag met literatuureducatie in een
doorlopende leerlijn. De leerkracht
kiest zelf het Tussendoortje-moment
van zo’n 1015 minuten per keer.
Aan de hand van een verhaal of
gedicht dat wordt voorgelezen gaat de
groep met behulp van uitdagende
vragen met elkaar in gesprek. Met het
tussendoortje literatuur worden leerlingen gestimuleerd na te denken over literatuur, met
elkaar hierover te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen.
De nadruk ligt op het ontwikkelen van reflectieve en creërende competenties. Ook vergroot
het Tussendoortje taalontwikkeling, woordenschat, creatief denken, het vormen van een
onderbouwde mening en het groepsgevoel.
U ontvangt een pakket van drie boeken (die leerlingen zelf niet snel kiezen) en een
vragenset met handleiding.

Verhalenparel groep 3
Accenten: voorlezen, literatuureducatie. In de klas komt een schelp
met daarin een wonderlijke verhalenparel. Als je over de parel wrijft
en een spreuk uitspreekt, geeft de parel rood, groen, blauw of geel
licht. De kleur van het licht bepaalt het thema van het verhaal dat
voorgelezen wordt. Blauw licht staat voor een verhaal over water,
rood voor een verhaal over liefde, geel voor het thema goud en
groen voor verhalen over de natuur. Zo creëer je een magisch
voorleesritueel in de klas. Thema’s: water, verliefd zijn, sprookjes, natuur.

Het letterwinkeltje groep 3
Het Letterwinkeltje van Marianne Busser en Ron Schröder vormt de grondslag van dit leuke,
leerzame project. Plezier in het spelen met letters en woorden en plezier in boeken staan
centraal in dit project.
Het uitgangspunt? Kinderen nieuwsgierig maken naar boeken die ze in groep 3 en 4 kunnen
lezen. In de klas komt een klein letterwinkeltje te staan. Het heeft de vorm van een groot
formaat boek dat kan worden opengeklapt tot een winkeltje. De leerkracht presenteert iedere
dag een letter en een prentenboek, leesboek, liedje of versje waarin de aangeboden letter
een rol speelt. Vervolgens gaan de kinderen er op een speelse manier mee aan de slag. Aan
het eind van het project is het letterwinkeltje van boven tot onder gevuld met letters.
Accenten: voorlezen en vertellen. Leren lezen, kennismaken met eerste leesboekjes,
prentenboeken, voorleesboeken, liedjes/versjes
.

Bibliotheekbezoek groep 4
Via enkele eenvoudige zoekopdrachten leren de kinderen waar leesboeken,
informatieboeken en andere materialen staan, die bij hun leeftijdsgroep horen.
Hierna kunnen zij zelf lekker tussen de boeken neuzen en wordt er nog een verhaal
voorgelezen.

De schatkamer van Roald Dahl groep 4-5

Wie zou jij graag willen zijn? Kruip in de huid van……….
Accenten: leesplezier, vrij lezen, fantasie prikkelen, literatuureducatie, 21ste -eeuwse
vaardigheden, creatief denken, samenwerken, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid.
De verhalen van Roald Dahl zijn al tientallen jaren oud, maar de kinderen van nu genieten er
nog steeds van. Roald Dahl schrijft grappig, fantasievol en avontuurlijk.
Met dit project maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en zijn werk. Ze gaan
aan de slag met zijn taal en kruipen in de huid van Dahl-personages. Met hoeden/pruiken en
de speeltips uit de handleiding spelen ze situaties na. Ze maken de Grote Roald
Dahlkennispuzzel en bedenken een nieuw avontuur voor een Roald Dahl-personage.
Ontdekken, creëren en reflecteren zijn sleutelwoorden in dit project. Leerlingen werken
zowel aan literatuureducatie als aan mediawijsheid. Het project bevat een onderdeel voor
ouders, zodat de leerlingen ook thuis over de boeken kunnen praten.
Thema’s: Roald Dahl
Projectduur: 6 weken

Juttersbuit groep 4
Juttersbuit laat de leerlingen kennismaken met vijf verschillende soorten boeken en
teksten: een voorleesboek, een leesboek, een informatief boek, een gedichtenboek en
een prentenboek.
Na de introductie van Juttertje Tim komt het visnet uit de ton in de klas te hangen. In
het visnet hangen kurken met een boodschap in de vorm van een raadsel, gedicht of
opdracht. De leerlingen proberen samen met de leerkracht te ontdekken welk boek bij
de boodschap past. Afgestemd op leesniveau groep 4.

GROEP 5 - 6
Bibliotheekbezoek groep 5 Poëzie
Tijdens dit bezoek leren de kinderen om zowel leesboeken als informatieboeken op te zoeken
op de jeugdafdeling via gevarieerde zoekopdrachten. Hierna proberen zij in groepjes een
gedicht te maken.

Tussendoortje Literatuur groep 5-6
Met het Tussendoortje Literatuur gaat
de school op een laagdrempelige,
compacte en creatieve manier aan de
slag met literatuureducatie in een
doorlopende leerlijn. De leerkracht
kiest zelf het Tussendoortje-moment
van zo’n 10-15 minuten per keer. Aan
de hand van een verhaal of gedicht
dat wordt voorgelezen gaat de groep
met behulp van uitdagende vragen
met elkaar in gesprek. Met het
tussendoortje literatuur worden
leerlingen gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hierover te praten, nieuwe
inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen. De nadruk ligt op het
ontwikkelen van reflectieve en creërende competenties. Ook vergroot het Tussendoortje
taalontwikkeling, woordenschat, creatief denken, het vormen van een onderbouwde mening
en het groepsgevoel. U ontvangt een pakket van 3 boeken (die leerlingen zelf niet snel
kiezen) en een vragenset met handleiding.

MondriMaan groep 6

Accenten: leesplezier, cultuureducatie, kunst, techniek, mediawijsheid, 21ste -eeuwse
vaardigheden
Maak kennis met professor Jones. Hij is een groot fan van Mondriaan en gek van ruimtevaart
en heeft besloten een tocht naar de maan te gaan maken in een zelf ontworpen
Mondriaanraket. Hij vraagt bij deze voorbereidingen de hulp van de leerlingen.
Een leesbevorderingsproject om het plezier van lezen te laten ontdekken. Kinderen
ontwikkelen hun smaak en komen verschillende soorten boeken tegen, van leesboeken en
strips tot informatieboeken en gedichten. Hiernaast legt het project nadruk op
cultuureducatie en leren de leerlingen één van Nederlands bekendste schilders - Mondriaan
- (beter) kennen. Ook worden mediawijsheid en hun 21st century skills ontwikkeld door het
ontdekken van verschillende sites, app's. Hun eigen creativiteit wordt geprikkeld en
leerlingen werken veel samen.
MondriMaan bestaat uit 3 digibordlessen. Iedere les begint met een vlog van professor
Jones:
In de eerste les maken we kennis met deze excentrieke professor. Hij is fan van Mondriaan,
is gek van ruimtevaart en heeft besloten een tocht naar de maan te gaan maken in een zelf
ontworpen Mondriaan-raket. Hij roept de hulp van de leerlingen in. Want hoe kan hij anders
ooit aan zijn reis na de maan beginnen?
In de tweede les gaat er tijdens het opbouwen van de raket iets goed mis! Er ontstaat
kortsluiting en de professor komt vast te zitten in een Mondriaan-schilderij. Zijn raket ligt in
stukken verspreid over het schilderij. Deze gaat hij, met hulp van de leerlingen, in 17
opdrachten verzamelen zodat hij de raket kan opbouwen en uit het schilderij kan
ontsnappen.
In de derde les gaat de professor écht aan zijn reis beginnen. Toch heeft hij nog één keer de
hulp van de leerlingen nodig.
Thema’s: Mondriaan, schilderijen, raketten, professors, maan, ruimtevaart, sterrenkunde

Bibliotheekbezoek groep 6 Illustraties/kunst
“Heb jij een mening over de boeken van De waanzinnige boomhut,
Niek de Groot of Dummie de Mummie?”
“Wat zou jouw tag of (hand)tekening zijn onder een door jouw
gemaakte tekening of kunstwerk?”
Steeds meer boeken staan boordevol tekeningen! Het
bibliotheekbezoek laat groep 6 nadenken over illustraties, maar ook
over kunst en over zelf creatief bezig zijn met schrijven of tekenen.

Kraak de code groep 6
Kraak de code bestaat uit een spannend kluisje met een bijbehorend
cijferslot. Na het lezen van een boek ontvangen de leerlingen steeds een
code. Deze code kunnen ze ontcijferen. Samen kunnen ze de kluis kraken
en er wacht hen steeds opnieuw een verrassing. In een krasboekje
kunnen leerlingen de waardering van de gelezen boeken weergeven.
Afgestemd op leesniveau groep 6.

Kilometerlezen groep 6
Met het product Kilometerlezen worden leuke leesboeken bij de leerlingen onder de
aandacht gebracht. De pagina’s die de leerlingen lezen worden leeskilometers. Deze
leeskilometers registeren de leerlingen op de website maar ook in hun eigen leespaspoort.
Met deze leeskilometers maken de leerlingen een reis door een virtueel landschap. Tijdens
deze reis komen ze langs verschillende haltes met informatie over leesboeken, boekfiguren,
schrijvers en leuke websites over lezen. De boeken die de leerlingen lezen sluiten aan bij
deze haltes. Heeft de groep het aantal leeskilometers behaald, dan wordt de quiz gespeeld.
Wanneer alle vragen goed beantwoord zijn, krijgen de leerlingen een aanwijzing voor het
vinden van de leesvlag.
Nieuwsgierig?
Bekijk online de demo: www.kilometerlezen.nl
Gebruikersnaam: demo01
Wachtwoord: 01demo

GROEP 7 – 8
Nieuw; 1 tegen allen

Let op, nu wordt het serieus! De bibliotheek daagt de leerlingen uit! Binnen een afgesproken
tijd moeten de leerlingen zoveel mogelijk opdrachten maken; durven jullie de uitdaging aan?
Het leesbevorderingsproject 1 tegen allen voor groepen 7 van het basisonderwijs, is
een uitdagingsspel waarbij de leerlingen tachtig opdrachten - of een afgesproken deel
daarvan - binnen een bepaalde termijn moeten uitvoeren. Door van deze uitdaging een
weddenschap te maken tegen de bibliotheek, met een officieel contract, wordt het
extra spannend! Het is 1 tegen allen!
De tachtig opdrachten (of een deel daarvan) die moeten worden uitgevoerd, zijn afgedrukt
op een poster die kan worden opgehangen in de klas of schoolbibliotheek. Alle opdrachten
hebben te maken met lezen, boeken en auteurs. Zo draagt 1 tegen allen bij aan het plezier
beleven aan lezen en boeken, het samenwerken in de klas en een eigen mening vormen.

Tijdjagers
Dit is de tijdcapsule van de Schrijvers van de Ronde Tafel.
Lees onze boeken… Speel het spel…
…en ontcijfer onze boodschap voor de toekomst
Tijdjagers is een leesbevorderingsspel rondom de historische jeugdboeken van de Schrijvers
van de Ronde Tafel. Het is bedoeld voor groep 7 en 8. Onder grote tijdsdruk achterhalen
leerlingen de mysterieuze inhoud van een tijdcapsule. Maar de tijdcapsule geeft zijn
geheimen niet zomaar prijs! Lezen, 21ste-eeuwse vaardigheden en kennis van de tijdvakken
zijn nodig
Tijdjagers op school: drie lessen (plus een maand voorbereidend vrij lezen)
• Leerlingen beleven plezier aan historische verhalen
• Leerlingen verwerven een (visueel) overzicht van de Nederlandse geschiedenis aan
de hand van tien tijdvakken
• Leerlingen denken na over hun eigen tijd en wat deze kenmerkend maakt ten
opzichte van eerdere tijdvakken
• Leerlingen lossen als klas een probleem op

Een loser met een muts in de boomhut - Graphic Novels
Een kist vol leesplezier voor groep 7 - 8. Graphic novels zijn
grappige boeken met veel illustraties. Deze kist bevat een aantal van
deze populaire boeken in meerdere exemplaren. We voegen geen
handleiding toe, wel tips voor achtergrond informatie en het zelf
tekenen van cartoons. Deze boekenseries zitten in de krat, steeds 5
exemplaren per titel:
1. Griffiths, Andy – Waanzinnige boomhut
2. Collins, Tim – Nurdius Maximus
3. Russell, Rachel Renee – Dagboek van een muts
4. Kinney, Jeff – Leven van een Loser
5. Zett, Sabine – Hugo
6. Pichon, Liz – Tom Groot

Tussendoortje Literatuur groep 7-8
Met het Tussendoortje Literatuur gaat de school op een laagdrempelige, compacte en
creatieve manier aan de slag met literatuureducatie in een doorlopende leerlijn. De
leerkracht kiest zelf het Tussendoortje-moment van zo’n 10-15 minuten per keer. Aan de
hand van een verhaal of gedicht dat wordt voorgelezen gaat de groep met behulp van
uitdagende vragen met elkaar in gesprek. Met het tussendoortje literatuur worden leerlingen
gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hierover te praten, nieuwe inzichten te
krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van
reflectieve en creërende competenties. Ook vergroot het Tussendoortje taalontwikkeling,
woordenschat, creatief denken, het vormen van een onderbouwde mening en het
groepsgevoel. U ontvangt een pakket van 3 boeken (die leerlingen zelf niet snel kiezen) en
een vragenset met handleiding.

Wereldleziger
De leerlingen van groep 7-8 worden uitgedaagd om de wereld te
lezen in 101 (online) opdrachten. Ze worden op meerdere
momenten gestimuleerd om te lezen en daarover te praten.
Waar denk je aan als je kijkt, proeft, voelt of hoort? En welk
verhaal heb je daarbij? Weet je wat een broodje aap is? Op
www.wereldleziger.nl vind je een gevarieerd aanbod van
(lees)opdrachten die verschillende zintuigen prikkelen. Er zijn
groeps- en individuele opdrachten, klassikale- en
thuisopdrachten. De opdrachten duren gemiddeld 15 minuten. Ga de uitdaging aan samen
met de leerlingen en wordt een Wereldleziger! U ontvangt een licentie (geldig voor één groep
voor één geheel schooljaar), een instructie voor de leerkracht en diverse ondersteunende
boeken.

Schrijversbezoek groep 7

Wie wil dat nu niet? Een echte schrijver op bezoek. Dat betekent volop vragen stellen;
Waarom schrijft u? Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Wanneer komt het volgende boek?
Op welk tijdstip van de dag schrijft u het liefst?
De bibliotheek zorgt ervoor dat ter voorbereiding van dit bezoek ten minste één boek van de
schrijver kan worden voorgelezen.

Puber TIJD!! groep 8
De klas krijgt een uitgebreide collectie boeken over onderwerpen
die deze leerlingen bezighouden: voortgezet onderwijs, uiterlijk,
puberteit, zelfstandigheid enzovoort. Een kist boordevol
informatie en heerlijke leesboeken! Het doel van dit project is
leesplezier en informatie. Er wordt geen handleiding geleverd.
Afgestemd op lees- en belevingsniveau groep 8.

Mediamasters
Duur: 5 x 60 minuten & huiswerk
Nodig: digibord met wifiaansluiting, thuis computer met wifiaansluiting
MediaMasters is een spannend, interactief spel op het gebied van mediawijsheid. Het wordt
gespeeld door kinderen uit groep 7 en 8 en is gratis.
Om het spel tot een goed einde te brengen, moeten de leerlingen laten zien wat zij aan
mediavaardigheden in huis hebben. Het spel kost gedurende een week één uur per dag. De
game wordt één keer per jaar landelijk gespeeld: tijdens de Week van de Mediawijsheid. Dit
jaar is dat van 4 t/m 12 november 2021 Inschrijven kan tot 31 oktober 2021. Dit moet u zelf
doen op www.mediamasters.nl. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord.
Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag met zogeheten
MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op het
gebied van mediawijsheid.
Tijdens deze opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken,
media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met
én van elkaar mediawijzer. Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een
MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met media om kunnen gaan.
De klassen met de hoogste scores winnen een mooie prijs. Zie ook www.mediamasters.nl

Kerntitelpakket Kinderboekenweek voor groep 1 t/m 8
Met het Kerntitelpakket voor groep 1 t/m 8 bent u in één keer voorzien van de leukste
kinderboeken die goed aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek.

Weet wat je worden wil

Landelijke leesbevorderingsactiviteiten
2021-2022

Over de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende
evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele centra hierop in. Het jaarlijks
wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de vele
activiteiten.
In 1955 organiseerde de CPNB de eerste Kinderboekenweek.
Geschenk & Prentenboek
Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee speciale uitgaven verkrijgbaar. Het
Kinderboekenweekgeschenk wordt gratis door de boekhandel weggegeven bij aankoop van
ten minste € 10,-- aan kinder- of jeugdboeken. Een speciale kleuteruitgave, het Prentenboek
van de Kinderboekenweek is tijdens de week voor een lage prijs verkrijgbaar.
Lespakket voor de basisschool
Voor het basisonderwijs stelt de Stichting CPNB een lespakket samen dat scholen in het
voorjaar bij de boekhandel kunnen bestellen. Dit pakket bevat o.a. het
Kinderboekenweekgeschenk, het Prentenboek, affiches, de Kinderboekenkrant, De
Voorleesgids en een lesbrief die allerlei suggesties geeft voor lessen rond boeken en lessen
over het thema van de Kinderboekenweek.

Oktober 2021 t/m maart 2022: Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
U kunt zelf uw schoolwinnaar uit groep 7 of 8 aanmelden op de website van de Nationale
Voorleeswedstrijd. www.denationalevoorleeswedstrijd.nl (vóór 1 december). .
De deelnemende scholen worden door Cultuurspoor Best eind 2021 persoonlijk uitgenodigd
voor de lokale voorleeswedstrijd.

Wat is de Nationale Voorleeswedstrijd?
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7
& 8. Kinderen leren veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De
plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd
onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen en
daarna verder mag in je regio en wellicht in de provinciale finale komt te staan? En wie weet
zit De Nationale Voorleeskampioen 2022 wel op uw school!

26 januari t/m 5 februari 2022: De Nationale Voorleesdagen
Tijdens deze dagen gaat het om het voorlezen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn.
www.nationalevoorleesdagen.nl

Maart t/m mei 2022: De Nederlandse Kinderjury
De Nederlandse Kinderjury biedt kinderen jaarlijks de kans hun stem uit te brengen op boeken
die in het voorafgaande jaar uitgegeven zijn. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen meedoen
aan de Nederlandse Kinderjury. Via de website kunnen kinderen stemmen op hun favoriete
boek. www.kinderjury.nl . Bekendmaking prijzen in juni 2022

Groep 1 - 2
Vertelpakketten
Verteltheater (kamishibai)
Tussendoortje Literatuur
Kleine Ezel
Bentje en de bruine beer
De mooiste vis van de zee
Kikker en een heel bijzondere dag

Prijs
€ 5,gratis
€ 20, € 20, € 20, € 20, € 20, -

Schatjesdag
Raad eens hoeveel ik van je hou

€ 20, € 20, -

Groep 3 - 4
Bibliotheekbezoek groep 3
Bibliotheekbezoek groep 4
Tussendoortje literatuur
Verhalenparel
Er was eens…
Het letterwinkeltje
De schatkamer van Roald Dahl

Prijs
gratis
€ 40, € 20, € 20, € 20, € 20, € 40,-

Juttersbuit

€ 20, -

Groep 5 - 6

Prijs

Bibliotheekbezoek groep 5
Tussendoortje literatuur
Bibliotheekbezoek groep 6
MondriMaan
Kraak de code
Kilometerlezen (licentie)
Groep 7 - 8
1 tegen allen (Nieuw)
Tijdjagers
Een loser met een muts in de boomhut

€ 40,€ 20, € 40,€ 40,€ 30, € 46, Prijs
€ 40,€ 40,€ 40, -

Tussendoortje literatuur
Wereldleziger (licentie)
Schrijversbezoek
Puber TIJD!!
Kerntitels
Kinderboekenweek groep 1 t/m 8

€ 20, € 56, € 50, € 40, € 30,-

Inschrijfformulier schooljaar 2021-2022
Producten & diensten van CultuurSpoor Best voor het primair
onderwijs

Algemene schoolinformatie
School:
Locatieadres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon leesbevordering:
Telefoon:
E-mail:
Werkdagen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Schooltijden:
Aantal leerlingen per lesgroep
Heeft uw school combinatiegroepen? Vul de aantallen dan niet dubbel in, maar geef dit a.u.b. apart aan.

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

Opmerkingen:

Aantal groepen Combinatiegroepen
Aantal leerlingen
per groep
Groep:
Groep:
Groep:
Groep:
Groep:
Groep:
Groep:

Aantal leerlingen
per groep

U kunt dit formulier (digitaal) invullen, opslaan en sturen per e-mail naar
evangelder@cultuurspoorbest.nl of opsturen/afgeven bij CultuurSpoor Best.

Inschrijfformulier schooljaar 2021-2022
Producten & diensten van CultuurSpoor Best voor het primair
onderwijs

Vul a.u.b. per groep een formulier in.
School:
Groep:
Aantal leerlingen per groep:
Locatieadres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon leesbevordering:
E-mail:
Telefoon:
Contactpersoon groep:
E-mail:
Telefoon:
Leesbevordering en cultuureducatie
Naam project

1e keus

2e keus

Periode*

Toelichting*

**Bijv. periode en onderwerp themacollectie.

U kunt dit formulier (digitaal) invullen, opslaan en sturen per e-mail naar
evangelder@cultuurspoorbest.nl of opsturen/afgeven bij CultuurSpoor Best.

