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Deze diensten zijn op aanvraag beschikbaar:

Monitor de Bibliotheek op school
Meet met dit landelijke instrument hoe de situatie op 
school rondom leesbevordering en mediawijsheid is, 
en gebruik deze input voor een plan van aanpak. 
➜ Vmbo-scholen

Samenwerkingsovereenkomst
Een meerjarige samenwerkingsovereenkomst op 
maat om taalontwikkeling, leesbevordering en 
mediawijsheid doelgericht in co-creatie te versterken.

Advies consulent voortgezet onderwijs
Advies op maat over leesbevordering, literatuur-
educatie en mediawijsheid.

Lidmaatschap leerlingen bibliotheek
Leerlingen worden schoolbreed lid gemaakt 
van de bibliotheek.

Bibliotheekabonnement school
Een bibliotheekabonnement voor de school 
ter ondersteuning van het onderwijs. 

Vervoersdienst
Laten bezorgen en ophalen van boeken op school.

 

Watermolenwal 11

5701 RV Helmond

T 0492 522 220

www.bibliotheekhelmondpeel.nl

De motor voor taal en de 

springplank naar de wereld 
De bibliotheek voor het voortgezet onderwijs 2017-2018

Bibliotheekbezoek Whodunnit
De klas maakt op bijzondere en interactieve wijze 
 kennis met de (digitale) bibliotheek door op zoek te 
gaan naar de dader van een misdrijf. 
➜ Vmbo 1

Bibliotheekbezoek BiebEscape
Een spannend en uitdagend bibliotheekbezoek 
(gebaseerd op het idee van Escape Rooms) waarin 
leerlingen moeten  zoeken, samenwerken, creatief 
denken en tegen elkaar strijden. 
➜ Havo/vwo 1 en 2

Workshop Digitale Bibliotheek
Hoe kan de Digitale Bibliotheek helpen bij het maken 
van werkstukken, lezen voor de lijst, e-books, zoeken in 
informatiebronnen en het gebruiken van betrouwbare 
informatie? Leerlingen leren het hier. 
➜ Vmbo/havo/vwo 3 t/m 6

MediaBattle
Spannende en interactieve wedstrijd waar slim 
zoeken in actuele media centraal staat! 
Met schoolronde en kans op uitzending door 
Omroep Brabant.
➜ Vmbo t/havo/vwo 2

Lessenreeks Mediawijsheid
Doorlopende leerlijn mediawijsheid inclusief 21-eeuwse 
vaardigheden, uitvoerbaar bij bestaande vakken door 
docenten. 
➜ Vmbo t/havo/vwo 1, 2 en 3

Ouderavond Social Media
Wat zijn de mogelijkheden en gevaren van social 
media en hoe ga je daarmee om?
➜ Ouders en/of docenten

Voor actuele informatie, prijzen, voorwaarden en/of bestellen:

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/onderwijsshopvo



De bibliotheek voor het 
Voortgezet 
Onderwijs 
2017-2018

Bibliotheek Helmond-Peel ondersteunt 
op maat voortgezet onderwijs scholen in  
Helmond, Deurne, Asten en Someren bij 
taalontwikkeling, leesbevordering,
literatuureducatie en mediawijsheid. 
Als de motor voor taal en de springplank 
naar de wereld werken we samen om 
de jeugd sterk en kundig te laten 
participeren in de maatschappij. 
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Bibliotheekbezoek ”Wegwijs in de bibliotheek”
Rondleiding in de bibliotheek met uitleg hoe leerlingen 
boeken  kunnen zoeken en lenen. 
➜ Vmbo/havo/vwo 1 en vmbo 2

Schrijver op school
Een ontmoeting met een echte schrijver om lezen leuker te 
maken en de wereld achter het boek te ontdekken.
➜ Vmbo/havo/vwo 1 t/m 6

Project B/Slash
Een multimediaal en interactief leesbevorderingstraject met 
B/Slash boeken, passend bij de belevingswereld van jongeren.
➜ Vmbo/havo 3

Thema- en projectcollecties op maat
Een collectie boeken rondom een thema of een schoolproject. 
➜ Alle niveaus, alle klassen

Projectcollectie Boek en Film
Lees in groepjes hetzelfde boek en kijk daarna de film.
➜ Vmbo/havo/vwo 1

Collectie Lekker Lezen
Lekker lezen met de leukste actuele boeken. 
➜ Alle niveaus, alle groepen

Collectie van een schrijver
Een collectie boeken van een schrijver. 
➜ Alle niveaus, alle groepen

 

 

Nieuwkomers
Bibliotheek Helmond-Peel kan uw 
school  op maat ondersteunen en 
adviseren rondom de taalontwikkeling 
en leesbevordering van nieuwkomers. 
We hebben daarvoor verschillende 
materialen beschikbaar. Graag 
gaan we met u in gesprek.

Literatuureducatie
Bibliotheek Helmond-Peel kan uw 
school op maat ondersteunen en 
adviseren rondom literatuureducatie. 
Met literatuureducatie werkt u aan 
de ontwikkeling van het receptief, 
reflectief, creërend en analyserend 
vermogen van uw leerlingen. 
Graag gaan we met u in gesprek. 

 

Voorleeswedstrijd Read2Me
Wie wordt de VO voorleeskampioen van Helmond-Peel? 
Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het 
voortgezet onderwijs waarmee het lezen onder jongeren 
wordt bevorderd. 
➜ Vmbo/havo/vwo 1

Project De Weddenschap
Leerlingen gaan de uitdaging aan met drie bekende 
Nederlanders om minimaal drie boeken te lezen en 
zo enthousiast te raken voor lezen en boeken. 
➜ Vmbo 2 en 3

Literatour
De Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. 
Een feestelijke campagne waarbij auteurs in 
gesprek gaan met scholieren.
➜ Vmbo/havo/vwo 3, 4, 5 en 6

Project Nederland Leest Junior
Lezen van en praten over een boek in klasverband 
aansluitend bij landelijke campagne Nederland Leest.
➜ Vmbo 1 en 2

Workshop Boekenkring
Hoe kun je door te praten over boeken, deze verhalen 
tot leven brengen en elkaar inspireren tot lezen?
➜ Docenten 

Workshop Leesbevordering
Hoe kun je als docent leesplezier in de klas stimuleren?
➜ Docenten  


