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Samen met peuterspeelzalen, de kinderopvang en het onderwijs richten 
we ons op speerpunten als leesbevordering, cultuureducatie en digitale 
geletterdheid. De bibliotheek is jouw partner voor advies, kennisdeling, 
praktische ondersteuning en het organiseren van activiteiten met als 
doel: ieder kind (digi)taalvaardig!
In deze brochure lichten we een aantal activiteiten uit en informeren we 
je over nieuwe projecten die dit jaar op stapel staan.

WEBSHOP
Alle informatie is te vinden en te bestellen via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/webshop. Natuurlijk kun je ook altijd 
contact opnemen met een van onze consulenten.

MEER MOGELIJKHEDEN
Heb je specifieke vragen of wensen? We werken graag vraaggericht en 
streven naar zoveel mogelijk maatwerk. 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

SAMEN 
STERK



We werken vanuit drie doorgaande leerlijnen die elkaar versterken: 
 leesbevordering, cultuureducatie en digitale geletterdheid. Zo dragen de 
activiteiten op het gebied van cultuureducatie en digitale geletterdheid bij 
aan taalstimulering. Andersom worden culturele en digitale activiteiten 
 versterkt door ze te voorzien van een rijke context aan kennis en verhalen.

1. LEESBEVORDERING
Binnen deze leerlijn staat leesplezier centraal. Door met plezier te  lezen, 
maakt een kind makkelijk leeskilometers, iets wat hard nodig is om 
 technisch en begrijpend te kunnen lezen. Op een speelse manier worden 
kinderen in aanraking gebracht met boeken en lezen. Per leerjaar wordt 
een ander accent gelegd. 

2. CULTUUREDUCATIE
Deze leerlijn omvat kunst, literatuur, erfgoed en media-educatie. 
Cultuur zit boordevol verhalen van mensen door generaties heen. 
Kijken, luisteren, creëren en reflecteren op eigen werk en dat van 
anderen staat centraal.

3. DIGITALE GELETTERDHEID
In de huidige maatschappij zijn digitale vaardigheden niet meer weg 
te denken. Digitale geletterdheid bestaat uit: ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.
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DIGITALE 

GELETTERDHEID

Is jouw school al zover? De 21e eeuw vraagt nieuwe vaardigheden van kinderen. We helpen je graag bij het vormgeven 
van digitale geletterdheid in jouw lesprogramma. We hebben daarom een speciale leerlijn rondom digitale 
geletterdheid ontwikkeld, waarin taal en technologie met elkaar worden verbonden.

Verderop in deze brochure vind je bij de activiteiten per groep een korte uitleg. 
De activiteiten worden aangeduid met TechLab@School. 
Neem een kijkje in onze webshop voor meer informatie.

NIEUW TECHLAB IN BIBLIOTHEEK HELMOND
Kinderen kunnen hier experimenteren met de nieuwste media en technologie. Zo behoort een groepsbezoek 
tot de mogelijkheden en worden er allerlei naschoolse activiteiten en workshops georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab

Onderbouw
4-6 jaar

 
0-3 jaar

Middenbouw
6-9 jaar

Bovenbouw
9-12 jaar

Rijmen met Ozobot
Studio Poëzie

Kiek Kleuters
Boek-o-matic

Botje Bij
Proefjes en Prenten

Kiek Peuters

Green Screen
Van oerknal tot robot



Landelijke campagnes:

SAVE THE DATE [Logo’s campagnes toevoegen, zie de bijlage in de mail]Save the date

oktober t/m november 2020 en februari 2021
Groep 7 en 8

Wie wordt de voorleeskampioen van de school? Bereid 
de kinderen voor op de leukste wedstrijd van het jaar 
met een workshop. Meld de winnaar voor 1 december 
aan via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. In februari 
strijden de schoolkampioenen tegen elkaar.

6 t/m 13 november 2020
Groep 1 t/m 8

In deze week vragen we aandacht voor kritisch, 
leerzaam en vooral positief mediagebruik. 
Kijk voor onze activiteiten op: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/mediawijsheid

20 t/m 30 januari 2021
Peuterspeelzaal, kinderopvang 0-4 jaar en groep 1-2

Beleef samen met de kinderen en ouders het 
verhaal ‘Coco kan het!’, het Prentenboek van 
het Jaar. Geniet van een interactieve voor-
leesactiviteit in de bibliotheek of op locatie.

26 maart t/m 2 april 2021
Peuterspeelzaal, 
kinderopvang 0-4 jaar 
en groep 1-2

Wat kun je jonge kinderen nu al leren over het omgaan 
met media? Welke educatieve mogelijkheden zijn er en 
hoe zet je deze in zodat ze niet alleen leuk, maar ook 
leerzaam zijn? Denk aan apps, digitale prentenboeken 
en de interactieve mogelijkheden in Prowise Presenter. 
Vraag naar de mogelijkheden voor een activiteit op maat.

NEDERLAND LEEST JUNIOR
1 t/m 30 november 2020
Groep 7 en 8

Lees met de hele klas het boek ‘Dwars door de storm’ van 
 Martine Letterie en Karlijn Stoffels en ga met elkaar in gesprek 
over de thema’s familie en de geschiedenis van je omgeving.

LANDELIJKE
CAMPAGNES

30 september t/m 11 oktober 2020
Groep 1 t/m 8

‘En toen?’, dat is het motto van de Kinderboekenweek. 
Ga terug in de tijd met een projectcollectie boeken, een 
bezoek aan de bibliotheek of doe mee aan de literaire 
wandeling.



INSPIRATIE
BOEKJES & BABBELS
Peuterspeelzaal, kinderopvang 0-4 jaar
Het allerleukste voorleesuurtje in de bibliotheek! Elke keer staat een ander thema centraal. 
Elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer, samen een boekje lezen en zingen. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/boekstart.

INSPIRATIEMIDDAG 
Mei 2021
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en (voor)leescoördinatoren
Kom naar onze jaarlijkse inspiratiemiddag. Ontmoet bekende kinderboekenschrijvers, doe 
mee aan de workshops en laat je verrassen door inspirerende verhalen!

SCOOR EEN BOEK!
1 februari t/m medio april 2021
Groep 5 en 6
Helmond Sport voetballer Jordy Thomassen daagt de kinderen uit zoveel 
mogelijk boeken te lezen en te bewegen in 10 weken. Spelen jullie mee? 
Schrijf je snel in via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek.

VOORLEESBUS BLIKKIE
Peuterspeelzaal, kinderopvang en primair onderwijs
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers gaat Blikkie, een  oldtimer uit 1971, op pad in 
Helmond en omstreken om alle kinderen te laten genieten van boeken en verhalen. Wil je de 
voorleesbus op jouw locatie ontvangen? Stuur dan een  aanvraag naar Ruud Meulendijks via 
R.Meulendijks@bibliotheekhelmondpeel.nl.



0-4 JAAR
PEUTERSPEELZAAL EN KINDEROPVANG 0-4 JAAR

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS 0-4 JAAR

NIEUW Leuke, digitale leermiddelen ter aanvulling op diverse prentenboeken, zoals apps, 
interactieve animatiefilms van Bereslim en kant-en-klare Prowise Presenter activiteiten (geschikt vanaf 2 jaar).

Boekenpret (met ouders): nu inclusief digitale leermiddelen en speelontdekboeken in het 
Pools en Arabisch (De Gruffalo, Rupsje Nooitgenoeg, De mooiste vis van de zee en Wij gaan op berenjacht).
Groepsbezoek De Nationale Voorleesdagen (met ouders): voorleesactiviteit rondom het Prentenboek 
van het Jaar ‘Coco kan het!’.
Inloopochtend (anderstalige) ouders: samen lezen, kijken en spelen.
TechLab@School Kiek Peuters: verkennen en ervaren van beeld en media.
Klink-Klank: oefen klanken met behulp van poëzie en de liedjes van Toon Hermans.
Projectcollectie op maat: denk aan thema’s als eten en drinken, bewegen, muziek, ziek en gezond, wonen en vervoer.
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✔

BoekStart in de kinderopvang: advisering rondom het creëren van een aantrekkelijke leesplek, 
een collectie van geschikte boeken en het verhogen van ouderbetrokkenheid.

Cursus voorleescoördinator: de kartrekker van leesbevordering in de kinderopvang.
Netwerk voorleescoördinatoren: inspiratie opdoen, praktijkervaringen uitwisselen en kennis delen.
Training Haal meer uit media: leer hoe je digitale media kunt inzetten om leesplezier en taal te stimuleren.
Training of workshop op aanvraag.
Workshop interactief voorlezen: praktisch oefenen met interactief voorlezen.
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BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG
Advisering rondom het creëren van een 
 aantrekkelijke leesplek, een collectie van 
geschikte boeken en het verhogen van 
 ouderbetrokkenheid.



TechLab@School Proefjes en Prenten:
Onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand 
van prentenboeken. Ga samen met de kinderen op 
 ontdekking! De ontdekkist bestaat uit 3 prentenboeken 
met ontdekkaarten voor groep 1 tot en met 4.

GROEP 1-2

TechLab@School Proefjes en Prenten: onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van 
prentenboeken. De ontdekkist bestaat uit 3 prentenboeken met ontdekkaarten.

Boekenpret (met ouders): nu inclusief digitale leermiddelen en speelontdekboeken in het Pools 
en Arabisch (De Gruffalo, Rupsje Nooitgenoeg, De mooiste vis van de zee en Wij gaan op berenjacht).
TechLab@School Boek-o-matic: maak je eigen verhaal en verfilm dit.
TechLab@School Botje Bij: dichten en programmeren.
Engels: collectie bestaande uit Engelstalige prentenboeken.
Groepsbezoek De Nationale Voorleesdagen (met ouders): voorleesactiviteit rondom het Prentenboek 
van het Jaar ‘Coco kan het!’.
Inloopochtend (anderstalige) ouders: samen lezen, kijken en spelen.
TechLab@School Kiek Kleuters: kijken naar beelden.
Kiene Klanken: interactieve klankstempelset voor het oefenen van letters, klanken en woorden.
Kleine Ezel: rondom de boeken van Rindert Kromhout.
Letterkunst: vanuit een boek of kunstwerk kinderen stimuleren tot creatief denken en handelen.
NIEUW Leuke, digitale leermiddelen ter aanvulling op diverse prentenboeken.
Met rekenogen gelezen: een kist bestaande uit 5 prentenboeken met rekenactiviteiten op het gebied 
van getalbegrip, meten en meetkunde.
Moppereend: laat zien hoe je van mopperen ook heel vrolijk kunt worden.
Schild-Muis-Octo-Vogel-Bok: prikkel de fantasie en zintuigen van de kinderen. 
Niets is wat het lijkt in het donker.
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GROEP
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GROEP  3 GROEP  4

Boekenproeverij: een smakelijk menu van boeken. Laat de kinderen van al deze boeken proeven en hun 
eigen smaak ontwikkelen.

De ongelofelijk bijzondere boekeneter: over de boekensmaak van leerlingen.
Duik met een boek de zomer in: ter voorkoming van een ‘zomerdip’.
Dwergjes van Tuil: sprookjesachtig leeskleed met boeken en schrijf- en vertelopdrachten.
Engels: collectie bestaande uit Engelstalige prentenboeken en leesboeken.
Groepsbezoek in de (school)bibliotheek: wat kan ik allemaal vinden in de bibliotheek nu ik zelf kan lezen?
Inloopochtend (anderstalige) ouders: samen lezen, kijken en spelen.
Kiene Klanken: interactieve klankstempelset voor het oefenen van letters, klanken en woorden.
Kijk ik lees (met ouders): samen leren lezen inclusief afsluiting met ouders.
Met rekenogen gelezen: een kist bestaande uit 5 prentenboeken met rekenactiviteiten op 
het gebied van getalbegrip, meten en meetkunde.
TechLab@School Studio Poëzie: verfilm de gedichten van Superguppie.
Toneellezen: 15 boeken om samen korte toneelstukjes op te voeren.
Tussendoortje Literatuur: lees een verhaal of gedicht voor en ga aan de hand van uitdagende 
vragenkaarten in gesprek.
Verhalenparel: kennismaking met verschillende verhaalthema’s.
Workshop Bekroonde boeken: maak kennis met de beste en mooiste kinderboeken 
(de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen).

NIEUW Groepsbezoek Dolfje: ga op avontuur met Dolfje Weerwolfje in de bibliotheek. 

De ongelofelijk bijzondere boekeneter: over de boekensmaak van leerlingen.
De schatkamer van Roald Dahl: de kinderen kruipen in de huid van de Dahl-personages.
Duik met een boek de zomer in: ter voorkoming van een ‘zomerdip’.
Dwergjes van Tuil: sprookjesachtig leeskleed met boeken en schrijf- en vertelopdrachten.
Groepsbezoek tijdens de Kinderboekenweek: rondom het thema ‘geschiedenis’ (alleen voor DAS. 
In Helmond wordt de Literaire Wandeling georganiseerd).
Ik maak een prentenboek: in 5 lessen maken de kinderen hun eigen prentenboek.
Juttersbuit: Juttertje Tim geeft opdrachten in de vorm van raadsels, gedichten en doe-opdrachten.
Ladekastje: kennismaking met 6 verschillende soorten boeken.
NIEUW Makkelijk Lezen (met ouders): begeleiding aan kinderen met leesproblemen.
TechLab@School Studio Poëzie: verfilm de gedichten van Superguppie.
Toneellezen: 15 boeken om samen korte toneelstukjes op te voeren.
Tussendoortje Literatuur: lees een verhaal of gedicht voor en ga aan de hand van uitdagende 
vragenkaarten in gesprek.
Workshop Bekroonde boeken: leuk ter gelegenheid van de Kinderboekenweek! 
Welke boeken krijgen dit jaar de Griffels en Penselen? De kinderen maken kennis met deze 
prachtige boeken en gaan aan de slag met een verwerkingsactiviteit.
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GROEP  5 GROEP  6

NIEUW Scoor een Boek!: Helmond Sport voetballer Jordy Thomassen daagt jouw leerlingen uit zoveel 
mogelijk boeken te scoren in tien weken.

Creatief schrijven: lees samen het boek ‘De geheimzinnige verdwijning van Toni Malloni’ en maak 
een creatieve verwerkingsopdracht.
De schatkamer van Roald Dahl: de kinderen kruipen in de huid van de Dahl-personages.
Gids in Boekenland: met behulp van een landkaart en kompas leer je ontdekken welke boeken bij jou passen.
Ik maak een prentenboek: in 5 lessen maken de kinderen hun eigen prentenboek.
NIEUW Makkelijk Lezen (met ouders): begeleiding aan kinderen met leesproblemen.
TechLab@School Rijmen met Ozobot: met programmeren kun je alles maken! Zelfs gedichten!
TechLab@School Studio Poëzie: verfilm de gedichten van Superguppie.
Toneellezen: 15 boeken om samen korte toneelstukjes op te voeren.
Tussendoortje Literatuur: lees een verhaal of gedicht voor en ga aan de hand van uitdagende 
vragenkaarten in gesprek.
Workshop Bekroonde boeken: maak kennis met de beste en mooiste kinderboeken 
(de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen).

NIEUW TechLab@School Rijmen met Ozobot: met programmeren kun je alles maken! Zelfs gedichten!

Creatief schrijven: lees samen een boek en maak een creatieve verwerkingsopdracht. Kies uit: 
De geheimzinnige verdwijning van Toni Malloni, Mijn bijzonder rare week met Tess of Ronja de Roversdochter.
NIEUW TechLab Green Screen: kinderen verplaatsen zich in een verhaal met behulp van het 
greenscreen (incl. groepsbezoek in het TechLab).
Kilometerlezen: maak zoveel mogelijk leeskilometers en verover de vlag!
La Bocca della Verità: maak een top 3 van gelezen boeken en stop je stembriefje in de ‘Mond van de Waarheid’.
NIEUW Makkelijk Lezen (met ouders): begeleiding aan kinderen met leesproblemen.
MondriMaan: professor Jones heeft hulp nodig. Volg zijn vlogs en ga mee op 
avontuur met de MondriMaan raket! 
NIEUW Oorlog en Bevrijding: projectcollectie met digibordles over de Tweede Wereldoorlog in de Peel.
NIEUW  Scoor een Boek!: Helmond Sport voetballer Jordy Thomassen daagt jouw leerlingen uit zoveel 
mogelijk boeken te scoren in tien weken.
Stoere boeken: een leuke collectie van 15 boeken voor stoere jongens en meiden.
Toneellezen: 15 boeken om samen korte toneelstukjes op te voeren.
Tussendoortje Literatuur: lees een verhaal of gedicht voor en ga aan de hand van uitdagende 
vragenkaarten in gesprek.
Workshop Bekroonde boeken: maak kennis met de beste en mooiste kinderboeken 
(de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen).
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GROEP 7 EN 8
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NIEUW TechLab Green Screen: kinderen verplaatsen zich in een verhaal met behulp van het green screen 
(incl. groepsbezoek in het TechLab).

1 tegen allen: uitdagingsspel tussen bibliotheek en klas.
Boek en Film: lees in een groepje het boek en kijk daarna samen de film.
NIEUW Creatief schrijven: lees samen een boek en maak een creatieve verwerkingsopdracht. 
Kies uit: Alaska, Borealis (groep 8), Cyberboy, Koning van Katoren, Naar het noorden of 
Ronja de Roversdochter (groep 7).
Engels: collectie bestaande uit Engelstalige leesboeken.
NIEUW Oorlog en Bevrijding: projectcollectie met digibordles over de Tweede Wereldoorlog in de Peel.
Oorlogsgeheimen: 30 exemplaren van het boek ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens inclusief film 
en lessuggesties.
NIEUW PuberTIJD!: collectie met boeken voor pubers.
Schrijver op bezoek: een schrijver komt op bezoek in je klas (groep 7).
NIEUW Tijdjagers: super spannend! Een tijdscapsule in de klas van de Schrijvers van de Ronde Tafel. 
Lees de boeken, speel het spel en ontcijfer de boodschap! (groep 8).
Tussendoortje Literatuur: lees een verhaal of gedicht voor en ga aan de hand van uitdagende 
vragenkaarten in gesprek.
NIEUW TechLab@School Van oerknal tot robot: een collectie met wetenschap en techniek boeken.
Weg uit de Peel: stap 100 jaar terug in de tijd en kom van alles te weten over het leven van de turfstekers in de Peel.
Workshop Bekroonde boeken: maak kennis met de beste en mooiste kinderboeken 
(de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen).
Workshop De Nationale Voorleeswedstrijd: bereid de kinderen voor op de leukste wedstrijd van het jaar.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR LEERKRACHTEN
GROEP 1 T/M 8

NIEUW Training Haal meer uit media: in ons TechLab leer je hoe je digitale media kunt 
inzetten om leesplezier en taal te stimuleren.

Bibliotheek op School: expertise en advisering bij de implementatie van 
de aanpak de Bibliotheek op School.
Cursus Open Boek 2.0: opleiding tot leescoördinator, de kartrekker van leesbevordering 
op school.
NIEUW High tea of boekenlunch? In een informele setting worden de nieuwste boeken 
aan het team gepresenteerd. De inhoud en de vorm worden gezamenlijk afgestemd.
Netwerk leescoördinatoren: inspiratie opdoen, praktijkervaringen uitwisselen 
en kennis delen.
Training of workshop op aanvraag.
Workshop de Boekenkring: oefen met werkvormen als de boekensushi, de boekendans 
en de kaftencarrousel.
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Alle informatie is terug te vinden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/educatie.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Op de website vind je een overzicht van onze consulenten.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de leesmotivatie van leerlingen. 
En als kinderen graag lezen, lezen ze meer en beter.

De basis van leesmotivatie bestaat uit drie pijlers: vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.
Wil je jouw team hierbij verder helpen? Schrijf dan in voor de workshops ‘Verder met voorlezen’,
‘De Boekenkring’ of organiseer een high tea om kennis te nemen van de nieuwste boeken.



(digi)taal 
voor jou! 

KENNIS EN TALENT

De plek voor kennis-
uitwisseling. We maken 

en delen kennis. 
Met elkaar en voor 

elkaar.

DÉ BRUISENDE PLEK 
VOOR DE PEEL!

Voor ontmoeting, 
inspiratie en beleving. 

In het hart van de lokale 
samenleving.

SAMEN STERK

Je ziet ons overal. 
We werken samen met 
inwoners en partners 
aan kennis- en talent-

ontwikkeling.

BESTEL MAKKELIJK ONLINE VIA 
WWW.BIBLIOTHEEKHELMONDPEEL.NL/WEBSHOP


