
Wat kunnen we voor 
jou betekenen? 

Beste collega’s van het Heerbeeck College
Het afgelopen schooljaar was er een voor de geschiedenisboekjes. Samen hebben we in

deze moeilijke coronatijd leerlingen gesteund tijdens hun 
aanwezigheid op school of online. 

Ook voor ons van de mediatheek/Bibliotheek was het een vreemd jaar, zonder
groepsactiviteiten, schrijversbezoeken of voorleeswedstrijden. Voor zover mogelijk

hebben we toch ons steentje bijgedragen aan leesbevordering op individueel niveau en
hebben we leerlingen voorzien van de gewenste boeken en met instructies 

voor de onlinebibliotheek. 
 

Nu de zomervakantie er alweer aan zit te komen, kijken wij alvast vooruit op het nieuwe
schooljaar, waarin we weer van alles te bieden hebben. 

Heb je specifieke wensen voor leesbevordering? Of heb je ideeën voor projecten,
waarbij de mediatheek/Bibliotheek jou kan steunen? Kom langs of stuur ons een

mailtje. We denken graag met je mee. 
 

Met vriendelijke groet, 
Cecilia, Guy, Lilian, Ria en Anissa

MEDIATHEEK/BIBLIOTHEEK HEERBEECK COLLEGE



Lezen voor de lijst/Literatuurlijsten
De leeslijsten voor Nederlands, Engels, Duits, Frans,
Spaans vind je bij ons, geordend op leesniveau. Wij
bieden hulp bij het kiezen van het leesniveau, geven
boekentips en helpen bij het samenstellen van
themalijsten, in overleg met docenten. 
Website: www.lezenvoordelijst.nl
 
Met de brugklas naar de Bieb
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle brugklassen
een introductiebezoek in de Bibliotheek op school. We
geven dan uitleg over het lenen van boeken en de andere
mogelijkheden die wij bieden. Een opvolgbezoek voor
uitleg over e-boeken en online luisterboeken is ook
mogelijk. 

Schrijver op bezoek 
Wij kunnen schrijversbezoeken regelen. We leveren dan,
ter voorbereiding op dit bezoek, een collectie boeken van
de betreffende schrijver en we denken mee over de
voorbereiding. Het vastleggen van een schrijver kan in
overleg met de Schrijverscentrale.
Website: www.deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek

Ons programma wil aansluiten bij de wensen van
docenten en leerlingen.

Centraal in elk programma/activiteit staat: 
· Lezen is nuttig en leuk.
· Hoe verzamel je informatie?
 
Alle leerlingen van het Heerbeeck College zijn lid van de
Bibliotheek. Ze ontvangen in de brugklas een
Bibliotheekpas waarmee ze terecht kunnen bij de
Bibliotheekvestiging in het Heerbeeck College en bij
CultuurSpoor Best aan het Raadhuisplein.

Aanbod schooljaar 
2021 - 2022 

Programma's en activiteiten 

https://www.lezenvoordelijst.nl/
https://www.deschrijverscentrale.nl/schrijversbezoek


Read2Me 
Read2Me is een landelijke voorleeswedstrijd (december - april) voor brugklassers. Deze
voorleeswedstrijd bestaat uit vier rondes: op school (in de klas), in de Bibliotheek, provinciaal
en tenslotte is er een landelijke finale.

Read2Me heeft als doel:
· Het leesplezier van leerlingen te vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen
· Het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur

Leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van jeugdboeken. Er wordt gestimuleerd om
boeken uit de cultuurhistorische canon en van de Jonge Jury te lezen. Voor de landelijke finale
geldt dat het boek moet passen bij de vensters van de historische canon. De winnaar van
school gaat direct door naar de provinciale ronde.
Website: www.read2mevoorleeswedstrijd.nl

Boekenweek voor jongeren
Tijdens deze boekenweek (derde week van september) gaan topauteurs op tournee langs
scholen. In overleg met de sectie Nederlands wordt een bezoek geregeld en gaat een schrijver
met leerlingen in gesprek over boeken, schrijven en het plezier van lezen. Het boeken van een
schrijver verloopt via de Schrijverscentrale. De leesconsulent van de Bibliotheek denkt graag
mee over de voorbereiding van het schrijversbezoek en het beschikbaar stellen van een
collectie.
Website: www.boekenweekvoorjongeren.nl

https://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.boekenweekvoorjongeren.nl/


Themacollectie/ Leeskoffer
Docenten kunnen materialen over een specifiek onderwerp als collectie aanvragen en lenen.
De Leeskoffers zijn bedoeld voor inval- en uitvaluren. Zij bevatten een mix van boeken, strips
en tijdschriften. Themacollecties en leeskoffers kunnen het hele jaar worden aangevraagd. 

Mavo3 leest voor
Dit project richt zich in de periode januari-april op leesbevordering voor derdejaars
mavoleerlingen. Zij maken opnieuw kennis met prentenboeken en lezen voor op hun oude
basisschool aan leerlingen van groep 1 en 2.

Nederland Leest
In overleg met sectie Nederlands wordt een schrijversbezoek geregeld. Leerlingen van havo5
kunnen een schooleditie van het ‘Nederland Leest boek’ afhalen in de vestiging Heerbeeck
College. De Bibliotheek biedt ondersteuning bij de samenstelling van de collectie.
Website: www.nederlandleest.nl

Lezenslessen
Lezenslessen bieden onderbouwdocenten Nederlands ondersteuning van leesonderwijs, met
boeken, boekentips en lesmateriaal. 
Website: www.lezenslessen.nl

BiebEscape
BiebEscape is een lees- en informatiebevorderingsspel, gebaseerd op het idee van
Escaperooms. Om tot een goede oplossing van het raadsel te komen, zoeken leerlingen naar
informatie over boeken in de catalogus, op internet of in boeken. Ze leren o.a. informatie op te
zoeken, te vinden en te verwerken. Het escapespel zet aan tot het denken buiten de
gebruikelijke kaders en tot het werken in teamverband.
Dit spel is geschikt voor leerlingen uit de brugklas en tweede klassen en wordt door de
Bibliotheek aangeboden en uitgevoerd. 
Website: https://tinyurl.com/BiebEscape

Afname van Leesmonitor
De Leesmonitor bestaat uit vragenlijsten voor mavo-leerlingen, leerkrachten en
Bibliotheekfunctionarissen. De antwoorden leveren een beeld op over het leen- en leesgedrag
van de leerlingen en hun leesmotivatie. Ze laten bovendien zien wat de docenten aan
leesbevordering doen en geven handvatten voor Bibliotheek en school om dit te verbeteren.
De metingen geven aan tot in welke mate doelstellingen voor bevordering van lees- en
informatievaardigheden worden gehaald. Daarmee kan het een effectief instrument zijn voor
het leesbeleid op school. 
Website: www.lezen.nl/onderzoek/over-ons

https://www.nederlandleest.nl/
https://lezenslessen.nl/
https://www.lezen.nl/onderzoek/over-ons/


Leesbevorderingsprojecten in overleg met docenten
Historische romans - docenten Geschiedenis en Nederlands - leerjaren 1, 2, 3
Heerbeeck Leest week

Burgerschap en maatschappelijke acties
Week van de Eenzaamheid (oktober 2021)
Brievenschrijven voor Amnesty Internationaal Write for Rights (november - december 2021)
Week van Oor en Gehoor (maart 2022)
De Bibliotheek werken graag mee aan de verzorging van andere activiteiten op de gebied van
burgerschap en maatschappij.

Jongeren en de digitale overheid
Een online lesprogramma van Stichting Digisterker met het doel de zelfstandigheid van jongeren
te vergroten en hen beter voor te bereiden op de omgang met de digitale overheid.
Website: www.digisterker.nl

Bibliotheek als stageplaats 
Leerlingen van het Heerbeeck College kunnen hun stage in de Bibliotheek uitvoeren, zowel op
de vestiging Heerbeeck College als bij CultuurSpoor Best.

Brainportopdrachten
Met de bedrijfsopdrachten komen leerlingen in aanraking met opdrachtgevers. Jaarlijks is
CultuurSpoor Best aanwezig bij de opdrachtenmarkt. Leerlingen krijgen de kans om een
bedrijfsopdracht binnen CultuurSpoor Best uit te voeren.

Vakoverstijgende
samenwerkingsprojecten

http://www.digisterker.nl/


Bestaande landelijke projecten, die door CultuurSpoor Best kunnen worden gefaciliteerd en
aangeboden:

De Jonge Jury
De Jonge Jury daagt jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uit om
jeugdboeken te lezen en hun stem uit te brengen op hun favoriete boek. Tijdens de Dag van
de Jonge Jury wint de auteur met de meeste stemmen de Prijs van de Jonge Jury. Lezen voor
de Jonge Jury begint in september en loopt tot mei. 
Website: www.jongejury.nl

Poëzieweek
In de Poëzieweek is de Poëziegeschenk-dichtbundel beschikbaar, is het mogelijk om mee te
doen aan de Dichterbijmij-wedstrijd, kan een dichtersbezoek worden geregeld en zijn er
Poëzielessenbundels voor docenten. De Dichterbijmij-wedstrijd heeft als doel om gedichten
ook buiten de bundel tot leven te laten komen en is bestemd voor leerlingen vanaf het derde
leerjaar.
Website: www.poezieweek.com

Andere/nieuwe activiteiten

https://jongejury.nl/
https://www.poezieweek.com/


De Weddenschap
De uitdaging van De Weddenschap is om in
een half jaar tijd drie boeken te lezen.
Wanneer dat lukt is de missie voltooid. De
leerling ontvangt een certificaat en maakt
kans op mooie prijzen. De school met de
meeste deelnemers krijgt de landelijke trofee.
Drie bekende Nederlanders fungeren als
boegbeeld van de campagne.

Hoe gaat het in zijn werk?  Op basis van een
filmpje kiezen de leerlingen en studenten een
van de bekende Nederlanders als leescoach.
Gedurende de zes maanden die De
Weddenschap duurt sturen de leescoaches
tips in de vorm van filmpjes en nieuws-
updates om het lezen te stimuleren. 

De docent blijft de belangrijkste leescoach. De
Weddenschap biedt een stappenplan en een
tijdspad voor de docent. Lessuggesties en
opdrachten worden aangeboden zodat het
project naar eigen voorkeur kan worden
ingevuld.  
Website: www.deweddenschap.nl

Landelijke gedichtenwedstrijd
Landelijke gedichtenwedstrijd voor leerlingen
van 12-18 jaar op mavo/havo/vwo. Wij stellen
lesmateriaal beschikbaar om stapsgewijs
gedichten te leren schrijven.
Website: www.poeziepaleis.nl
 

Leesclub op School
Op de website van LitLab (Universiteit
Utrecht) staan 24 kant-en-klare recepten voor
leesclubs, die docenten in hun
bovenbouwlessen vrij mogen gebruiken. Voor
scholieren kan zo’n leesclub een goede eerste
kennismaking zijn met serieus
literatuuronderzoek. Bij het nieuwe lesrooster
met keuzewerktijden kan een leesclub een
keuzeles zijn of een alternatief voor een
opdracht Nederlandse literatuur of Engels.

https://www.deweddenschap.nl/index.php
http://www.poeziepaleis.nl/


Introductie tot digitale diensten van online Bibliotheek
Hierin geven we uitleg over e-boeken, luisterboeken en het gebruik ervan, maar ook over
leestechnieken voor internet en boeken (vanaf derde jaar). 

Zoeken en vinden van informatie op internet
De meeste jongeren kunnen hun weg vinden op internet. Maar zijn ze ook op de hoogte van
het gemak van het gebruik van zoekmachines en databanken? Dit project is ontwikkeld om
leerlingen daarmee te leren omgaan. Auteursrecht, bronvermelding, tools voor bewerking
van informatie en dergelijke komen ter sprake.

Workshop Nepnieuws
Het project Nepnieuws stimuleert de algemene-, lees-, en taalontwikkeling van leerlingen.
Nepnieuws kan op verschillende manieren worden verspreid, maar neemt vooral zijn vlucht
via digitale media. Wat is eigenlijk nepnieuws? Hoe herken je nepnieuws? Hoe simpel is het
om zelf nepnieuws te verspreiden? Waar moet je op letten bij het zoeken op internet? De
leerlingen worden, na een korte theoretische inleiding, uitgedaagd te herkennen of een
bericht echt of nepnieuws is. Ze gaan zelf aan de slag met interactieve opdrachten waarbij
bewustwording en kritisch kijken centraal staan. Deze lessen kunnen geheel naar niveau en
klas worden ingericht in overleg met de docent(en).
 

Zoals je ziet: ons aanbod is groot en gevarieerd. Er zit vast ook iets bij voor
jouw klas. Voel je welkom in de mediatheek voor vragen of meer informatie.
Wij staan voor je klaar. 

Cecilia van Wijk (Leesmedia Consulent), cvanwijk@cultuurspoorbest.nl 
Guy Lhoest (Mediathecaris), g.lhoest@heerbeeck.nl

Best, juni 2021

Mediawijsheid en digitale geletterdheid 

mailto:g.lhoest@heerbeeck.nl

