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T 0492 522 220

www.bibliotheekhelmondpeel.nl

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

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/onderwijsshop

OUDERBIJEENKOMST MEDIA-OPVOEDING
Wij nemen je mee in de wereld van media voor kinderen 
van 0-12 jaar. Materialen van de bibliotheek kunnen ouders 
helpen bij media-opvoeding.

CHOCOLADEVLOOT          
De Chocoladevloot is een educatieve game waarmee 
leerlingen spelenderwijs een aantal informatievaardig-
heden oefenen. Naast de online vragen en opdrachten 
zijn er fysieke doe-opdrachten.  
➜ Groep 5    

BOEK-O-MATIC  
Kleuters kunnen met behulp van bovenbouw leerlingen 
 verhaaltjes maken met de Boek-O-matic. Elk verhaal 
wordt voorgelezen en opgenomen met de iPad.
➜ Onderbouw met bovenbouw

Kiek
Jonge leerlingen leren kritisch naar beeldmateriaal te 
kijken en gaan aan de slag met afbeeldingen, foto’s 
en apps.   
➜ Peuters  
➜ Nieuw! Nu ook voor kleuters (groep 1-2) SAMEN STERKER 

VOOR TAAL 
EN LEZEN 
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WORKSHOP NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Hoe kies ik een boek? Hoe lees ik voor? Leuke work-
shop voorafgaand aan de landelijke voorleeswedstrijd. 
➜ Groep 7-8

NEDERLAND LEEST JUNIOR 
De leesconsulent introduceert het project. 
De leerlingen lezen allemaal hetzelfde boek, wat ze 
mogen houden (of de boeken blijven daarna in bezit 
van school). 
➜ Groep 7-8

Er zijn veel landelijke leesbevorderingactiviteiten
waar de school bij aan kan haken om lezen te 
 stimuleren. Denk hierbij aan de kinderboekenweek 
en de Nederlandse Kinderjury. 
➜ Groep 1-8

Bibliotheek Helmond-Peel faciliteert momenten om de 
deskundigheid  te bevorderen. 

Nieuw!  MEDIA-OPVOEDING 
Ontdek en ervaar hoe je met offline- en online 
activiteiten meer uit media kunt halen. Leer hoe je 
kinderen zelf kunt laten ontdekken! 

CURSUS OPEN BOEK
Opleiding tot leescoördinator. Kijk voor de inhoud van 
deze opleiding in onze onderwijsshop. 

NETWERK (VOOR)LEESCOÖRDINATOREN
Het netwerk (voor)leescoördinatoren heeft als doel 
de lees bevor dering binnen het primair en voorschools
 onderwijs te  stimu leren door uitwisseling van 

ervaringen, presentatie van nieuwe boeken en 
producten, inhoudelijke impulsen en samenwerking. 

WORKSHOP BOEKENKRING
In deze workshop leer je hoe je de boekenkring 
organiseert en wat de meerwaarde is voor het 
leesonderwijs.

Leesvaardigheid is de basis voor alle schoolprestaties 
en van steeds groter belang voor de kennismaatschappij
die Nederland geworden is. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft duidelijk gemaakt dat er een steeds sterker 
verband is tussen lezen voor het plezier, het lezen van 
literatuur en schoolprestaties. Ouders spelen hierin 
een belangrijke rol. 

KIJK IK LEES 
Leren lezen in groep 3! Dat is een hele belevenis voor uw 
kind. Het is fijn als het leren lezen met plezier gaat. 
De kinderen uit groep 3  lenen de komende periode 
boeken uit de  Bibliotheek op School. In het werkboekje 
kunnen zij de titels noteren van de boeken die gelezen 
zijn. Het project wordt afgesloten met een vrolijke 
ouderbijeenkomst waarbij  leerlingen uit hun boeken 
voorlezen en een lied zingen. 
➜ groep 3 

Nieuw!  OUDERBIJEENKOMST BOVENBOUW
Maak kennis met trends in jeugdliteratuur en diverse 
boekensoorten, wat is het verschil tussen jongens en 
meisjes bij lezen. Tips en trucs voor meer leesplezier. 

BOEKENPRET
Een themakist rondom een prentenboek zoals  Welterusten
Kleine Beer van Martin Waddel, met voor elk kind een 
 exemplaar van het boek om mee naar huis te nemen. 
Ouderbijeenkomst: aan de hand van mooie boeken 
inspireert de leesconsulent de ouders om thuis meer 
voor te lezen.
➜ groep 1,2, peuters

Worksh ops



Le
es

be
vo

rd
er

in
g

 

RODE DRAAD
Door het Rode Draadproject komen leerlingen elk jaar met lezen en boeken in  aanraking. 
In elke groep staat een ander aspect van lezen centraal. Kijk voor alle Rode Draad 
 projecten per groep, in onze onderwijsshop. 

➜ Nieuw! Rode Draad ‘Ik maak een prentenboek’ (groep 3-4-5)
➜ Nieuw!  Rode Draad ‘Samen lezen en creatief schrijven’; lees samen een boek en maak 

een creatieve verwerkingsopdracht bij de boeken ‘Naar het Noorden’ en ‘Mijn 
 bijzondere rare week met Tess’ (groep 6-7-8) 

Nieuw!  MONDRIMAAN 
Een project voor groep 6 met digibordlessen en vlogs van professor Jones. Leerlingen 
 voeren samen met deze geleerde de opdrachten uit. Dit project dat Mondriaan en de 
ruimte combineert zit vol met creatieve opdrachten rondom boeken en lezen.
➜ Groep 6

Vernieuwd!  WEG UIT DE PEEL 
Jacques Vriens’ spannende boek verbindt de belevenissen van een twaalfjarige in de vorige 
eeuw met die van groep 7/8 in de 21e eeuw. Hoe goed kent jouw groep zijn eigen regio en 
geschiedenis? Met  behulp van het ontwikkelde (beeld)materiaal en eventueel een  bezoek 
aan de Peel kunnen kinderen zich een beeld vormen van hoe het leven werkelijk was in 
deze regio honderd jaar geleden.
De handleiding en het beeldmateriaal zijn in 2018 vernieuwd.
➜ Groep 7-8

TUSSENDOORTJE LITERATUUR
Kies een korte tekst of gedicht uit het aangeboden materiaal en ga vervolgens 
aan de hand van vragenkaarten met de kinderen in gesprek. 
➜ Groep 1-8

PROJECTCOLLECTIE
Een mooie collectie boeken over een bepaald thema. 
➜ Op maat voor alle groepen, ook voor peuters

BOEKENPROEVERIJ                     
 Wij presenteren een smakelijk menu met boeken. Kom proeven van deze aantrekkelijke 
menukaart. 
➜ Groep 3

TONEELLEZEN                                   
Leerlingen lezen hardop een verhaal: samen met een vriend of 
 vriendinnetje spelen ze de verschillende rollen in het verhaal. 
➜ Groep 3/4/5/6/7

ENGELSE BOEKEN IN DE KLAS   
Books for beginning readers. Een collectie bestaande uit 
 Engelstalige prentenboeken en leesboeken.
➜ Nieuw: nu ook voor onderbouw, groep 1-3
➜ Groep 6-7-8

Nieuw!  WORKSHOP BEKROONDE BOEKEN IN DE KLAS
Welke boeken krijgen dit jaar de Griffels en Penselen? Wij introdu ce ren
in deze workshop de boeken die bekroond zijn met een Griffel of
Penseel. Na de presentatie ga je aan de slag met een verwerkings-
opdracht naar aanleiding van een van de besproken titels.
➜ Groep 1-8

Nieuw!  REKENEN MET PRENTENBOEKEN
Prentenboeken zijn een prima vertrekpunt voor boeiende en 
leerzame rekenlessen.  De ‘rekenkisten’ bevatten vijf prachtige 
prentenboeken waarmee uitgebreide rekenactiviteiten mogelijk 
zijn op het vlak van getalbegrip, meten en meetkunde.                        
➜ Groep 1-2-3-4

Leerlingen maken op vaak verrassende wijze kennis met de ver-
schillende boeken en  materialen die je in de bibliotheek kunt lenen.
➜ Groep 1-8, peuters 

MAKKELIJK LEZEN PLEIN FEEST
Groepsbezoek in de bibliotheek voor kinderen die moeite hebben 
met lezen.  
➜ Groep 5-8

DE BIBLIOTHEEK VOOR 

0-12 JAAR 
2018-2019

Bibliotheek Helmond-Peel ondersteunt 
kinderopvang en het primair onderwijs 
in Asten, Deurne, Helmond en Someren 
op maat: bij taalontwikkeling, 
leesbevordering, literatuureducatie 
en mediawijsheid.
Deze folder geeft een kijkje in ons aan-
bod: het complete aanbod is te zien en 
te bestellen via de onderwijsshop.

ONDERWIJSSHOP
Kijk voor alle producten in de projectenshop en 
voor alle activiteiten in de activiteitenshop. 
Gemakkelijk, eenvoudig en snel aan te vragen. 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/onderwijsshop

LITERATUUREDUCATIE
Bibliotheek Helmond-Peel kan je
school op maat ondersteunen en 
adviseren rondom literatuur-
educatie. Met literatuureducatie 
werk je aan de ontwikkeling van 
het receptief, reflectief, creërend 
en analyserend vermogen van 
leerlingen. Graag gaan we met je 
in gesprek. 


