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Watermolenwal 11

5701 RV Helmond

T 0492 522 220

www.bibliotheekhelmondpeel.nl

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

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/onderwijsshop

onderwijs:
Bibliotheekabonnement school/kinderopvang
Een bibliotheekabonnement voor de school/ 
kinderopvang ter onder steuning van het onderwijs. 

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

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 onderwijs te 
 stimu leren door uitwisseling van ervaringen, presentatie 
van nieuwe boeken en producten, inhoudelijke impulsen 
en samenwerking. 

Workshop verder met voorlezen
Voorlezen in de midden- en bovenbouw: in deze work-
shop wordt ingegaan op het belang van voorlezen in 
alle groepen. 

Workshop boekenkring
In deze workshop leren we hoe je de boekenkring 
 organiseert en hoe je daar invulling aan geeft.

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. 

Nieuw!  Kijk ik lees 
Uw kind zit in groep 3 en leert lezen! 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.
➜ groep 3 

Ouderbijeenkomsten
Kijk voor het totale aanbod van ouderbijeenkom-
sten in onze onderwijsshop. 

Boekenpret
Een themakist rondom een prentenboek zoals 
Weltrusten Kleine Beer van Martin Waddel, met 
voor elk kind een exemplaar van het boek om mee 
naar huis te nemen. 
➜ groep 1,2, peuters

Ouderbijeenkomst Interactief voorlezen 
voor peuters/kleuters
Aan de hand van tal van mooie boeken inspireert 
de lees consulent de ouders om thuis meer voor 
te lezen. Welke boeken zijn geschikt en hoe lees ik 
interactief voor?

Workshop lezen op je tablet
Kennismaken met digitaal lezen en bewust worden van het 
belang van legale content.
➜ Groep 6/7/8

Nieuw!  Chocoladevloot          
De Chocoladevloot is een educatieve game waarmee leerlingen 
spelenderwijs een aantal informatievaardigheden oefenen. 
Naast de online vragen en opdrachten zijn er fysieke doe-op-
drachten.  
➜ Groep 5    

Nieuw!  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
Peuters leren dat een foto een  representatie is van de werkelijk-
heid en hoe ze zelf foto’s maken. Beeld en media worden op 
deze speelse manier verkend. 
➜ Peuters 

Samen sterker 
voor taal en lezen 

De bibliotheek voor kinderopvang 
en primair onderwijs 0-12 jaar 

2017 - 2018



De bibliotheek voor 

0-12 jaar 
2017-2018

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.
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Om kinderen kennis te laten maken met de ruime collectie 
en andere materialen van de bibliotheek, organiseert de 
bibliotheek groepsbezoeken.
➜ Groep 1-8, peuters 

Makkelijk lezen plein
Groepsbezoek in de bibliotheek voor kinderen die moeite 
hebben met lezen.  
➜ Groep 5-8

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 de schatkamer van Roald Dahl 
➜ Nieuw! Rode Draad Studio Poëzie 

Klink-klank / poëzie voor peuters
In dit project wordt het klankbewustzijn van peuters met 
 behulp van poëzie en liedjes van Toon Hermans gestimuleerd.

Tussendoortje literatuur
Een tas vol materiaal! Kies een korte tekst of gedicht 
uit 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

Workshop voorlezen aan kleuters
In deze workshop leren leerlingen van groep 7-8 hoe ze een 
prentenboek kiezen en hoe ze dit voor kunnen lezen aan kleuters. 
➜  Groep 7-8

 

 

Nieuw! Onderwijsshop
Vanaf nu is het mogelijk om ons aanbod 
online te vinden. Laat je inspireren! 
Kijk voor alle producten in de projectenshop 
en kijk voor alle activiteiten in de 
activiteitenshop. Gemakkelijk, eenvoudig 
en snel aan te vragen. 
www.bibliotheekhelmondpeel/
onderwijsshop

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

 

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

Nieuw!  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

Nieuw!  Engelse boeken in de klas   
Books for beginning readers. Een collectie bestaande uit 
Engelstalige prentenboeken en leesboeken.
➜ Groep 6-7-8

Workshop Nationale voorleeswedstrijd
Hoe kies ik een boek? Hoe lees ik voor? Leuke workshop 
voorafgaand aan de landelijke voorleeswedstrijd. 
➜ Groep 7-8

Nederland Leest Junior
Lezen over een thema met een speciaal uitgekozen boek. 
Het (thuis) lezen van en met elkaar praten over het boek, 
biedt vele kansen voor verdieping van het leesonderwijs.
➜ 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. Neem contact op met de leesconsulent van de 
bibliotheek voor meer informatie. 
➜ Maatwerk Groep 1-8


