
Eindverslag combinatiefunctionaris Bibliocenter Weert schooljaar 2020-2021 

De combinatiefunctionarissen Lezen en taal, ook wel de lees-mediaconsulent genoemd, is de verbindende persoon tussen bibliotheek en 

onderwijs/kinderopvang die vanuit expertise, enthousiasme en met inspirerende activiteiten en advies op maat, constructief bijdraagt aan 

leesmotivatie en taalontwikkeling bij kinderen, leerkrachten/pedagogisch medewerkers en ouders! 

 

Er zijn in Weert 4 lees-mediaconsulenten als combinatiefunctionaris Lezen en Taal werkzaam op de scholen. De ureninzet per school varieert van 1 tot 3 uur 

per week, afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. 

 
De lees-mediaconsulenten hebben nauw samengewerkt met de basisscholen en kinderopvang en bijgedragen aan een stimulerend (voor)leesklimaat door 

het ondersteunen en stimuleren van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen. Leesconsulenten werken vraaggericht met 

leesbevorderende activiteiten die passen binnen het (lees)beleid van de school en kinderopvang. Ze adviseren over de aanpak van leesbevordering, 

taalontwikkeling en het betrekken van ouders bij lezen thuis en demonstreren werkvormen in de groep. Bij thematisch leesonderwijs adviseren de lees-

mediaconsulenten over bijpassende boeken en andere media.  

Als combinatiefunctionaris vanuit Bibliocenter is afgelopen schooljaar o.a. ondersteuning gegeven op de volgende gebieden: 

- Kinderen verleiden om echte lezers te worden, zodat ze later blijven lezen en zo hun geletterdheid blijven ontwikkelen en onderhouden 

- Het bevorderen van het (voor)leesplezier bij kinderen (en daardoor de woordenschat en leesbegrip bevorderen). 

- Kinderen helpen bij het kiezen van boeken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gericht een boek leren kiezen. Vaak komt het voor dat 

kinderen willekeurig een boek kiezen en daarin worden teleurgesteld omdat vooraf niet is bepaald of de inhoud aanspreekt, het leesniveau passend 

is etc. Kinderen die een paar keer zijn teleurgesteld, gaan lezen vervelend vinden.  

- Ouders betrekken bij het (voor)lezen en het bevorderen van de leescultuur thuis. 

- Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar boeken passend bij thema’s en zaakvakken. 

- Verschillende werkvormen laten zien die door leerkrachten gebruikt kunnen worden in de boekenkring. 

- Leren praten over boeken (motivatie hebben voor datgene wat je leest staat centraal). 

- Avies geven over het vergroten van lees- en taalresultaten.  
- De leerkrachten ervan bewust maken dat taal overal zit en er gemakkelijk vakoverstijgend gewerkt kan worden aan taalontwikkeling. 

 
Ook dit schooljaar hebben we te maken gehad met de gevolgen van het Coronavirus. We hebben geprobeerd om de scholen en kinderopvang te blijven  

ondersteunen en de activiteiten zoveel mogelijk (fysiek en/of digitaal) door te laten gaan.  

 



 

School Doel + activiteiten Aantal uren 

Montessorischool 

en  

Kinderopvang 

Korein Kinderplein 

Doel:  

Basisschool en Kinderopvang: Voorleesactiviteiten voor peuters en jongste 

kleuters organiseren.  

Kinderopvang Korein Kinderplein: vaker samenwerken met de bibliotheek op 

het gebied van voorleesactiviteiten. Gebruik maken van elkaars expertise. 

Basisschool: Bibliotheek promoten, ook in Coronatijd. Vooral voor de 

beginnende lezers. En twee keer een bibliotheekbezoek met thema voor de 

groepen 3 en 4. Verdiepend lezen.  

Boeken die toegankelijk zijn, maar ook geschikt voor dieper lezen.Ouders 

worden erbij betrokken door korte, leuke boeksuggesties voor op het 

ouderportaal te sturen. Er worden ook voorbeelden gegeven van 

verschillende manieren van interactief voorlezen. De activiteiten zijn in 

december gestopt vanwege Corona. Wel digitaal promotiefilmpjes in de vorm 

van Thinglinks.  

Activiteiten: 

• Themacollectie: boerderij, groente en fruit met activiteit voor peuters 

en jongste kleuters 

• Vanuit boek Piepelotheek en foto’s van de bieb een verhaal gemaakt 

over een bezoek brengen aan de bibliotheek en wat er dan allemaal 

bij komt kijken. Activiteit op school voor de groepen 1,2 en 3. Vijf 

groepen. 

• Thema herfst met interactieve voorleesactiviteit voor peuters. 

• Themacollectie ruimte voor groep 1 tot en met 8 met activiteit. 

• Nationale Voorleesdagen: Thinglinks voor peuters en kleuters en 

groep 3 

• Boekentips voor het ouderportaal. Elke maand voor andere groepen 

• Zomerlezen: Programma groepen 3,4 en 5 
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IKC Leuken Doel:  

* Betrokkenheid creëren bij leerkrachten en kinderen op het gebied van 

leesbevordering en de rol van de bibliotheek en leesconsulent als structureel 

element op en in de school. Hierbij aansluiting zoeken bij actuele thema’s 

binnen de verschillende domeinen voor elk cluster. Deelname van 

leesconsulent aan de verschillende periodieke clustervergaderingen is 

hiervan een onderdeel. Dit om op de hoogte te blijven van elkaar, bibliotheek 

en school beter te kunnen integreren en effectiever te kunnen plannen van 

activiteiten+inhoud voor elk cluster. 

* Leesconsulent is stuctureel in de school elke week (mogelijk door meer 

uren). 

* Aansluiten bij LIST-lezen met activiteiten en boeken. 

* Accent op voorlezen in bovenbouw. 

* Organiseren en ordenen van de verschillende (eigen) boeken in de clusters 

3 t/m 8. 

Activiteiten: 

Periode zomervakantie-dec ’20: 

* Deelname teamvergadering (voorstellen). 

* Deelname studiedag begrijpend lezen. 

* Cluster 5-6 4x: thema dagboeken: verzorgen themacollectie en opening van 

het thema door middel van een interactieve voorleesactiviteit. 

* Cluster 7-8 3x: blinddate met een boek: activiteit beoordelen van boeken + 

verzorgen themacollectie. 

* Labelen informatieve boeken in cluster 3-4, 5-6 en 7-8. 

 

Tijdens schoolsluiting dec-mrt ’21: 

* Cluster 1-2: Bijwonen clustervergadering, kennismaken 

leerkrachten+bijdrage leesconsulent. Vanwege Covid-19 heeft dit niet plaats 

kunnen vinden. 

* Cluster 1-2: thema gezondheid: verzorgen themacollectie en opening van 

het thema door middel van een interactieve voorleesactiviteit. 

Deze activiteit is voorbereid. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet 

plaats kunnen vinden. 
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* Cluster 1-2, Nationale Voorleesdagen: digitaal 6 boeken vormgegeven in 

een thinglink met filmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten 

voor gebruik bij het online onderwijs. 

* Cluster 3-4, Week van de poezië: digitaal gedicht in een thinglink met 

boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten voor 

gebruik bij het online onderwijs. (3x groep 3 en 2x groep 4). 

* Cluster 5-6, Week van de poezië: digitaal gedicht in een thinglink met 

boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten voor 

gebruik bij het online onderwijs. (2x groep 5 en 2x groep 6). 

* Cluster 7-8, Week van de poezië: boek ‘Alaska’ centraal, digitaal in een 

thinglink met boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor 

leerkrachten voor gebruik bij het online onderwijs (3x groep 7-8). Tevens een 

thinglink voor leekrachten met tips en handleiding. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

Periode apr-jul ’21: 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het niet mogelijk om als 

externe activiteiten uit te voeren op school. In deze periode zijn daarom de 

volgende activiteiten digitaal vormgegeven:  

* Contacten onderhouden met de school. 

* Cluster 1-2: thema piraten: verzorgen themacollectie en opening van het 

thema door middel van een interactieve voorleesactiviteit. 

Deze activiteit is voorbereid. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet 

plaats kunnen vinden. 

* Een minibiebbrief voor elk cluster: boekpromotiefilmpje, thinglink met 

activiteiten en opdrachten en een bijpassende themacollectie boeken. Elk 

cluster heeft een thema aangegeven waar op dat moment behoefte aan was 

in de groep: 

Cluster 1-2: jonge dieren 

Cluster 3-4: Wat lees jij graag? 

Cluster 5-6: Prutsers & Pechvogels 

Cluster 7-8: Kinderjury 2021 

* Zomerlezen: cluster 3-4, 5-6 en 7-8: vakantiedoeboek en 

zomerleeschallenge. 



 

Odaschool Doel:  

* Betrokkenheid creëren bij leerkrachten en kinderen op het gebied van 

leesbevordering en de rol van de bibliotheek en leesconsulent als structureel 

element op en in de school. Hierbij aansluiting zoeken bij actuele thema’s 

binnen de verschillende domeinen voor elk cluster. Deelname van 

leesconsulent aan de verschillende periodieke clustervergaderingen is 

hiervan een onderdeel. Dit om op de hoogte te blijven van elkaar, bibliotheek 

en school beter te kunnen integreren en effectiever te kunnen plannen van 

activiteiten+inhoud voor elk cluster.* Leesconsulent stuctureel in de school 

elke week (mogelijk door meer uren). 

* Aansluiten bij LIST-lezen. 

* Accent op voorlezen door leerkrachten en leerlingen in de groepen 5 t/m 8. 

* Bibliotheekbezoeken n.a.v. een actueel thema op school voor cluster 1-2 en 

3-4. 

* Peuteropvang en Buitenschoolse opvang Humankind betrekken bij de 

leesconsulent op locatie Anjelierstraat d.m.v. een kennismakingsgesprek en 

aanbieden van boekpromotieactiviteiten gerelateerd aan de thema’s. 

 

Activiteiten: 

Periode zomervakantie-dec ’20: 

* Deelname teamvergadering (voorstellen). 

* Opschonen en organiseren van aanwezige boekencollectie cluster 3-4, 5-6 

en 7-8. 

* KBW 2020: 4x activiteit ‘De archeoloog’ in cluster 1-2. 

* Voorleesworkshops: 4x in cluster 7-8. 

* Voorbereiding+presentatie van schoolronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd. 

* Bijwonen clustervergadering 3-4 en 5-6. 

* Cluster 5-6, workshops voorlezen 3x. (Deze activiteit is voorbereid. 

Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet plaats kunnen vinden.) 

* Humankind peuteropvang: thema ‘houd je mond gezond’: verzorgen 

themacollectie en opening van het thema door middel van een interactieve 

voorleesactiviteit. 
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Deze activiteit is voorbereid. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet 

plaats kunnen vinden. 

* Humankind peuteropvang: thema ‘circus: verzorgen themacollectie en 

opening van het thema door middel van een interactieve voorleesactiviteit. 

Deze activiteit is voorbereid. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet 

plaats kunnen vinden. Wordt verplaatst naar 2021-2022. 

 

Tijdens schoolsluiting dec-mrt ’21: 

* Contacten onderhouden met de school. 

* Cluster 1-2, Nationale Voorleesdagen: digitaal 6 boeken vormgegeven in 

een thinglink met filmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten 

voor gebruik bij het online onderwijs. 

* Cluster 3-4, Week van de poezië: digitaal gedicht in een thinglink met 

boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten voor 

gebruik bij het online onderwijs. 

* Cluster 5-6, Week van de poezië: digitaal gedicht in een thinglink met 

boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor leerkrachten voor 

gebruik bij het online onderwijs. 

* Cluster 7-8, Week van de poezië: boek ‘Alaska’ centraal, digitaal in een 

thinglink met boekpromotiefilmpje en leesbevorderingsactiviteiten voor 

leerkrachten voor gebruik bij het online onderwijs. Tevens een thinglink voor 

leekrachten met tips en handleiding. Bibliotheekbezoek cluster 1-2 en 3-4 

(7x): kennismaken met de bibliotheek. Deze activiteiten zijn voorbereid. 

Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet plaats kunnen vinden. 

 

Periode apr-jul ’21: 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het niet mogelijk om als 

externe activiteiten uit te voeren op school. In deze periode zijn daarom de 

volgende activiteiten digitaal vormgegeven:  

* Een minibiebbrief voor elk cluster: boekpromotiefilmpje, thinglink met 

activiteiten en opdrachten en een bijpassende themacollectie boeken. Elk 

cluster heeft een thema aangegeven waar op dat moment behoefte aan was 

in de groep: 

Cluster 1-2: lente-kinderboerderij 



Cluster 3-4: De ruimte 

Cluster 5-6: Prutsers & Pechvogels 

Cluster 7-8: Kinderjury 2021 

* Humankind peuteropvang: thema ‘verhuizen’: verzorgen themacollectie en 

opening van het thema door middel van een interactieve voorleesactiviteit. 

Deze activiteit is voorbereid. Vanwege Covid-19 heeft de uitvoering niet 

plaats kunnen vinden. 

* Zomerlezen: cluster 3-4, 5-6 en 7-8: vakantiedoeboek en 

zomerleeschallenge als aanvulling op activiteit vanuit WO methode Blink. 
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Basisschool Aan de Bron 

Doel: 

1. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch 

werken 

2. Doorgaande lijn creëren op leesgebied vanaf de peuters t/m groep 8 

3. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken 

4. In beeld brengen van leesonderwijs, leesbevordering en leescultuur 

5. Lezen bevorderen en aanbod verzorgen voor taalklas 

6. Ouderbetrokkenheid en het belang van voorlezen 
 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Thema emoties onderbouw: verzorgen themacollectie en opening van het 

thema aan de hand van het prentenboek “De leeuw in de muis” van Rachel 

Bright. Deze activiteit is in 4 groepen uitgevoerd. 

* Saneren schoolbibliotheek bovenbouw: oude boeken uit de collectie halen, 

boeken ordenen, adviezen voor nieuwe boeken. 

* Kinderboekenweek “En toen”. Activiteiten rondom boekpromotie en 

leesbevordering in de groepen: 

Groep 1-2: interactieve voorleesactiviteit rondom het informatieve 
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prentenboek “De archeoloog” van Liesbet Slegers. Kinderen maken kennis 

met verschillende tijden uit de geschiedenis: prehistorie – Middeleeuwen – 

tegenwoordige tijd. Deze activiteit is in 4 groepen uitgevoerd. 

Groep 3 & 4: aan de hand van diverse soorten boeken (informatief, 

prentenboek, leesboek) en diverse onderwerpen (vulkanen, kastelen, ridders, 

zeevaarders etc.) worden kinderen uitgedaagd om creatief over enkele 

geschiedkundige onderwerpen na te denken. Deze activiteit is in 3 groepen 

uitgevoerd. 

* Leesoffensief groep 7-8: om de leesmotivatie bij de kinderen van de 

bovenbouw te bevorderen, zijn er een aantal activiteiten ontwikkeld die 

gedurende het jaar plaats zullen vinden: 

Activiteit 1: Blind date met een boek 

Activiteit 2: Verdieping van een klassiek leesboek in combinatie met 

voorlezen in de bovenbouw. 

Activiteit 3: Boekpromoties en kennismaking nieuwe boeken. 

Vanwege de schoolsluiting en de aangepaste regelgeving binnen school, zijn 

activiteit 2 en 3 dit schooljaar niet uitgevoerd. Het gehele leesoffensief komt 

terug in het schooljaar 2021-2022. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

* Ouderbrieven: informatieve nieuwsbrieven met daarin het belang van lezen 

uitgelegd, weetjes over lezen en boekentips. Deze nieuwsbrief is dit 

schooljaar 7x verschenen en door school gedeeld via het ouderportaal. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 
* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSW Junior 

 

 

 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

maart 2021 – einde schooljaar 
Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Boekenpakket onderbouw bij thema verkeer met daarbij digitale activiteiten 

en verwerkingssuggesties in de vorm van een thinglink. 

* Boekencollectie met diverse soorten boeken groep 6-7. 

* Leesprogramma groep 3-4. Deze activiteit heeft vanwege Covid-19 niet 

plaats gevonden. 

Vanaf mei mochten er weer activiteiten in de buitenlucht en later ook weer 

binnen plaatsvinden: 

* Boekpromotie onderbouw rondom thema groeien en bloeien. 

* Thema kriebelbeestjes onderbouw: verzorgen boekencollectie en opening 

van het thema aan de hand van het prentenboek “Superbeesje”. Deze 

activiteit is in 4 groepen op het schoolplein uitgevoerd. 

* Thema het restaurant onderbouw: verzorgen boekencollectie en afsluiting 

van het thema aan de hand van het prentenboek “Een ober van niks” van 

Tjibbe Veldkamp. Deze activiteit is in 4 groepen uitgevoerd. 

* Vakantielezen digitaal geïntroduceerd via de leerkrachten van groep 3 en 4. 

* Analyse monitor, doelformulering en delen met leesgroep. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022.. 

* Bezoek taalklas aan de bibliotheek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KDV Waterwereld 

PSW Junior 

Locatie Aan de Bron 

Doel: 

* Uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen 

* Accent op voorlezen en dit stimuleren 

* Voorlezen koppelen aan thema’s  

Activiteiten: 

* Jaargesprek waarin we 4 thema’s en activiteiten hebben bepaald. 

* Thema “wie ben ik?”: verzorgen van themacollectie en introductie op thema 

door interactief voor te lezen uit het boek “Mag ik in je luier kijken?”. 

* Thema herfst: verzorgen van themacollectie en introductie op thema door 

interactief voor te lezen uit het boekje “Karel en de herfst”. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen is deze activiteit niet door kunnen 

gaan. De maatregelen zijn het gehele jaar aangescherpt gebleven waarbij 

het voor externen niet mogelijk was de groep te bezoeken. Er zijn een aantal 

collecties gemaakt, waarbij geen activiteiten uitgevoerd zijn kunnen worden. 

 

KDV Waterwereld  

Peuteropvang Dolfijn 

Doel: 

* Uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen 

* Accent op voorlezen en dit stimuleren 

* Voorlezen koppelen aan thema’s  

Activiteiten: 

* Kinderboekenweek “En toen”. Activiteiten rondom boekpromotie en 

leesbevordering rondom het informatieve boek “De archeoloog” van Liesbet 

Slegers. De activiteit in aangepast naar peuterniveau en uitgevoerd in 2 

groepen. 

* Nationale Voorleesdagen: rondom het prentenboek van het jaar “Coco kan 

het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een interactief 



instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom dit 

prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken uit 

de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Boekencollectie bij het thema groeien, bloeien en kriebelbeestjes. Als 

opening is het boek “Superbeesje” voorgelezen. De activiteit vond buiten 

plaats. 

* Boekencollectie bij het thema emoties. Hierbij is het boek “Mama kwijt” 

interactief voorgelezen in 3 groepen. 

 

 

Basisschool 

Joannes 

Doel: 

1. Stimuleren van leesbeleving en leesplezier, met name ook in de 

bovenbouw 

2. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch werken 

3. Leesbeleving en verdieping van fictieve boeken 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Thema geschiedenis onder- en middenbouw: verzorgen van themacollectie 

en bijbehorende introductie activiteiten. 

* Thema geschiedenis bovenbouw: verzorgen van themacollectie en 

bijbehorende introductie activiteiten. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

* Ouderbrieven: informatieve nieuwsbrieven met daarin het belang van lezen 

50 



uitgelegd, weetjes over lezen en boekentips. Deze nieuwsbrief is dit 

schooljaar 7x verschenen en door school gedeeld via het ouderportaal. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Online activiteit voor de noodopvang: maak illustraties bij een verhaal, 

waarbij er steeds een stukje van het fragment bij komt.  

* Contacten onderhouden met de school. 

* Tussentijdse evaluatie (online) met leescoördinator. 

maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Themacollectie kunst onder- en middenbouw. 

* Themacollectie kunst bovenbouw. 

* Schoolbreed leesprogramma ter bevordering van leesplezier, 

leeskilometers maken en bevorderen van thuislezen binnen het thema kunst. 

De introducties vinden online plaats. 

* Kennismaking nieuwe boeken in alle groepen door boekencollecties op 

maat (aansluitend bij leesprogramma). 

* Serie boekpromoties groep 3-4: deze vinden vanwege de maatregelen en 

quarantaine klas uiteindelijk niet plaats. 

* Blind date met een boek groep 7-8: deze vinden vanwege de maatregelen 

en aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk niet plaats. 

* Workshop voorlezen groep 5-6: deze vinden vanwege de maatregelen en 



aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk niet plaats. 

* Workshop “hoe kies ik een boek”: deze vinden vanwege de maatregelen en 

aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk niet plaats. 

Voor de uitgevallen activiteiten zijn andere, beter in het moment passende 

activiteiten in de plaats gekomen. 

* Boekenpakket bij thema sport en beweging voor alle groepen. Daarbij 

suggesties voor het gebruik van de boeken. 

* De geplande bibliotheekbezoeken voor de groepen 1-2 en 3-4 kunnen geen 

doorgang vinden omdat vervoer door ouders niet mogelijk is vanwege de 

maatregelen. 

* Boekpromotie “Wie van de drie” in groep 3-4. 

* Vakantielezen geïntroduceerd in groep 3-4. 

* Analyse monitor, doelformulering en delen met directie en leescoördinator. 

Teambespreking vindt plaats in het nieuwe schooljaar. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022.. 

Basisschool de 

Firtel 

Doel: 

1. Oprichten en werkzaam maken van schoolbibliotheek 

2. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch werken 

3. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken 

4. In beeld brengen van leesonderwijs, leesbevordering en leescultuur 

5. Kindgerichte workshops gericht op boeken en lezen  

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Themacollectie bij Jeelo thema “omgaan met elkaar” voor groep 3 t/m 8. 

* Introductie themacollectie in de groepen 4 & 5 in de vorm van een 

boekensushi. 

* Eigen schoolbibliotheek: saneren oude boeken, advies inrichten en uitlenen 

schrijven, bijpassende activiteiten rondom bibliotheek, inrichten. 

* Workshop voorlezen in de groepen 5 t/m 8. 
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* Kinderboekenweek: interactief voorlezen informatief prentenboek “De 

archeoloog” van Liesbet Slegers in groep 3. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

* In kaart brengen visie rondom leesbevordering. 

 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Themacollectie “veilig in het verkeer” en “leren voor later” groep 3 t/m 8. 

* Online introductie bij themacollectie in vorm van filmpje en thinglink voor 

groep 7 & 8 

* Themacollectie “omgaan met de natuur” met suggesties ter introductie voor 

alle groepen. 

* Workshop “Hoe kies ik een boek” voor de groepen 5 t/m 8: vanwege de 



schoolsluiting en vervolgens aangepaste maatregelen binnen school, zijn 

deze activiteiten niet uitgevoerd. 

* Themacollectie “Inrichten van je eigen omgeving” met bijbehorende 

lessuggesties. 

* Vakantielezen online geïntroduceerd in groep 3-4. 

* Ondersteunen bij aanschaf nieuwe boeken schoolbibliotheek. 

* Monitorbespreking. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

OJBS de 

Duizendpoot 

Doel: 

1. Stimuleren van leesbeleving en leesplezier in de bovenbouw 

2. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch werken 

3. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken 

4. In beeld brengen van leesonderwijs, leesbevordering en leescultuur 

5. Kennismaking met poëzie in de bovenbouw 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Themacollectie “bouwen” voor groep 1 t/m 5 met daarbij introducties in de 

groepen 1-2 in de vorm van interactief voorlezen van het prentenboek “Kom 

uit die kraan” van Tjibbe Veldkamp. 

* Themacollectie “bouwen” voor groep 6 t/m 8 met daarbij introducties in 

deze groepen in de vorm van de activiteit “Liever informatiever”. 

* Saneren kleuterboeken en goede inrichting en verdeling boeken maken. 

* Kinderboekenweek rondom het thema “En toen”. Activiteiten voor: 

Groep 1-2: interactief voorlezen informatief prentenboek “De archeoloog” van 

Liesbet Slegers. 

Groep 3-4-5: aan de hand van diverse soorten boeken (informatief, 

prentenboek, leesboek) en diverse onderwerpen (vulkanen, kastelen, ridders, 

zeevaarders etc.) worden kinderen uitgedaagd om creatief over enkele 

geschiedkundige onderwerpen na te denken. 
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* Poëzie in de groepen 6-7-8: schrijven van een rondeel aan de hand van 

een voorleesfragment uit het boek “De jongen op het dak” van Aline Sax. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Blind date met een boek voor groep 6-7-8 ter bevordering van het 

leesplezier en leesmotivatie. De introductie heeft online plaatsgevonden, 

waarna het project enkele weken in de groep is voortgezet. 

* Themacollectie “Kringloop en milieu” voor de groepen 1 t/m 5 met daarbij 

horende lessuggesties. 

* Themacollectie “Kringloop en milieu” voor de groepen 6 t/m 8 met daarbij 

horende lessuggesties. 

* Boekenpakket groep 1-2 rondom thema “Dino’s”. Hierbij diverse online 



activiteiten in de vorm van een thinglink. 

Vanaf mei was het mogelijk om in eerste instantie buiten weer activiteiten 

plaats te laten vinden, later ook weer binnen. 

* Leesprogramma voor de groepen 3 t/m 5 ter bevordering van leesplezier, 

leeskilometers maken en kennismaking met nieuwe boeken door middel van 

een bijbehorend boekenpakket. De introductie vond buiten plaats. Het project 

is gedurende een aantal weken voortgezet in de klas. 

* Zomerlezen in de groepen 3 t/m 5. 

* Monitorbespreking. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

IKC Laar 

Basisschool & 

peuteropvang 

Hoera 

Basisschool Laar 

Doel: 

1. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch 

werken 

2. Doorgaande lijn creëren op leesgebied vanaf de peuters t/m groep 8 

3. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken 

4. In beeld brengen van leesonderwijs, leesbevordering en leescultuur 

5. Technische leesvaardigheid groep 3 bevorderen middels het maken 

van leeskilometers 
 

 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Schoolbibliotheek: saneren en opschonen, advies inrichting en nieuwe 

boeken 

* Kinderboekenweek: 

Groep 1-2: interactief voorlezen informatief prentenboek “De archeoloog” van 

Liesbet Slegers. 

Groep 3: themacollectie en activiteit bij de school van vroeger en nu. 
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Groep 4 t/m 8: aan de hand van diverse soorten boeken (informatief, 

prentenboek, leesboek) en diverse onderwerpen (vulkanen, kastelen, ridders, 

zeevaarders etc.) worden kinderen uitgedaagd om creatief over enkele 

geschiedkundige onderwerpen na te denken. 

* Boekpromotie met bijbehorende prentenboeken rondom thema winter 

groep 1-2. 

* Gesprek nieuwe leescoördinatoren. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Boekencollectie thema bouwen groep 1-2. 

* Leesoffensief voor alle groepen: 

Groep 3: leesprogramma ter bevordering voor het leesplezier en het maken 



van leeskilometers in het thema kunst. 

Groep 4-5-6: leesprogramma, speciaal om jongens met meer plezier aan het 

lezen te krijgen. Hierbij kennismaking met nieuwe boeken, waarbij een groot 

deel van de collectie aansluit bij de belevingswereld en interesses van 

jongens. 

Groep 7-8: Blind date met een boek: deze activiteit vindt vanwege de 

maatregelen en aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk niet plaats. 

* Themacollectie kunst voor groep 3. 

* Tussentijdse evaluatie en afsluiting van het leesprogramma in groep 3. 

Deze activiteiten vinden buiten plaats. 

* Tussentijdse evaluaties en boekpromoties bij leesprogramma groep 4-5-6. 

Deze vinden 5x online plaats. 

* Boekencollectie bij thema water voor groep 1-2. 

* Interactieve voorleesactiviteit in de groepen 1-2 passend bij het thema 

water. Er wordt voorgelezen en verwerkt uit het prentenboek “Diepzeedokter 

Diederik” van Leo Tummers. De activiteit vindt in 3 groepen, buiten plaats. 

* Vakantielezen online geïntroduceerd in groep 3-4-5. 

* Analyse monitor, doelformulering en delen met leescoördinator. 

Teambespreking vindt plaats in het nieuwe schooljaar. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

Kinderopvang Hoera 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het schooljaar 2021-2022. 

* Boekencollecties rondom thema herfst. Bijbehorende interactieve 

voorleesactiviteit is niet doorgegaan vanwege de maatregelen rondom Covid-

19. 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 



 

Basisschool de 

Kameleon 

Doel: 

1. Stimuleren van leesbeleving en leesplezier in de bovenbouw 

2. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch werken 

3. Leesbeleving en verdieping van fictieve boeken 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Thema geschiedenis onder- en middenbouw: verzorgen van themacollectie 

en bijbehorende introductie activiteiten. 

* Thema geschiedenis bovenbouw: verzorgen van themacollectie en 

bijbehorende introductie activiteiten. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

* Ouderbrieven: informatieve nieuwsbrieven met daarin het belang van lezen 

uitgelegd, weetjes over lezen en boekentips. Deze nieuwsbrief is dit 

schooljaar 7x verschenen en door school gedeeld via het ouderportaal. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Boekpromotie en interview door leesteam school in de bibliotheek. Dit is 

online gedeeld met alle kinderen van school. 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2-3): rondom het prentenboek van het 

jaar “Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 
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leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Tussentijdse evaluatie met leescoördinator. 

* Blind date met een boek groep 7-8: deze activiteit vindt vanwege de 

maatregelen en aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk niet plaats. 

* Aan de slag met een voorleesboek groep 1 t/m 5: deze activiteit vindt 

vanwege de maatregelen en aanpassingen binnen het rooster uiteindelijk 

niet plaats. 

* Boekentips groep 4-5 met bijbehorend boekenpakket. 

* Adviesgesprek over makkelijk lezen en dyslexie. 

* Leesprogramma ter bevordering van leesplezier, leeskilometers maken en 

bevorderen van thuislezen voor de groepen 4 en 5. Deze activiteit is 

geïntroduceerd in de klas. 

* Vakantielezen online geïntroduceerd in groep 3-4-5. 

* Analyse monitor, doelformulering en delen met leescoördinator. 

Teambespreking vindt plaats in het nieuwe schooljaar. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

In deze periode zijn er ook een aantal activiteiten uitgevoerd voor de 

“inwonende” NT2 school Talent2, namelijk: 

* Boekenpakketten voor de midden- en bovenbouwgroepen. 

* Rondleiding in de bibliotheek voor de middenbouw. 

 



Basisschool Sint 

Jozef 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Kinderboekenweek: 

Groep 1-2: interactief voorlezen informatief prentenboek “De archeoloog” van 

Liesbet Slegers. 

Groep 3 t/m 8: aan de hand van diverse soorten boeken (informatief, 

prentenboek, leesboek) en diverse onderwerpen (vulkanen, kastelen, ridders, 

zeevaarders etc.) worden kinderen uitgedaagd om creatief over enkele 

geschiedkundige onderwerpen na te denken. Boeken, thema’s en 

vraagformulering aangepast naar niveau. 

* Monitor: school heeft dit jaar deelgenomen aan de Monitor Bibliotheek op 

school. In de eerste periode van het schooljaar zijn hiervoor de gegevens 

verwerkt, informatie verstrekt en de monitor opengezet ter invulling door de 

leerkrachten en leerlingen. Vanwege de schoolsluiting en de complexiteit van 

dit schooljaar, was de respons niet volledig. De uitkomsten zijn wel gebruikt 

kunnen worden voor een analyse en nieuwe doelbepalingen voor komend 

schooljaar. 

* Ouderbrieven: informatieve nieuwsbrieven met daarin het belang van lezen 

uitgelegd, weetjes over lezen en boekentips. Deze nieuwsbrief is dit 

schooljaar 7x verschenen en door school gedeeld via het ouderportaal. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 

* Interactief voorlezen in groep 1-2: deze activiteit is vanwege de 
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schoolsluiting niet doorgegaan. 

 

maart 2021 – einde schooljaar:  

* Verdieping van een voorleesboek: voorlezen in groep 3 t/m 8 

Groep 3-4: voorlezen en verwerking van de klassieker “Buiten in 

Bolderburen” van Astrid Lindgren. 

Groep 5-6: voorlezen en verwerking van de klassieker “Ieorg Idur” van Roald 

Dahl. 

Groep 7-8: voorlezen en verwerking van de klassieker “Koning van Katoren” 

van Jan Terlouw. 

* Vakantielezen online geïntroduceerd in groep 3-4-5. 

* Monitoranalyse. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

 

Basisschool 

Swartbroek 

Doel: 

1. Stimuleren van leesbeleving en leesplezier. 

2. Schoolbreed aansluiten met informatieve boeken bij thematisch werken. 

3. Kennismaking met de bibliotheek. 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Themacollectie kunst voor groep 1 t/m 5. 

* Themacollectie kunst voor groep 6 t/m 8. 

* Leesbevorderende activiteiten aansluitend bij thema in alle groepen: 

Groep 1-2: interactief voorlezen van het prentenboek “Wit en het raadsel van 

de verdwenen kleuren”. 

Groep 3-4-5: boekensushi en gedichten. 

Groep 6-7-8: liever informatiever. 
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December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Blind date met een boek groep 6-7-8: deze activiteit is vanwege de 

schoolsluiting niet doorgegaan. 

* Bibliotheekbezoek groep 1-2: deze activiteit is vanwege de schoolsluiting 

en lange sluiting van de bibliotheek niet doorgegaan. 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Boekencollectie buiten spelen groep 1-2. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

maart 2021 – einde schooljaar:  

* Themacollectie fit en gezond voor groep 1 t/m 5. 

* Themacollectie fit en gezond voor groep 6 t/m 8. 

* Leesbevorderende activiteiten aansluitend bij thema in alle groepen: 

Groep 1-2: interactief voorlezen van het prentenboek “Heb jij misschien 

olifant gezien?”. 

Groep 3-4-5: wie van de drie? 

Groep 6-7-8: the voice of books. 

* Vakantielezen online geïntroduceerd in groep 3-4-5. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

 

 



Basisschool de 

Uitkijktoren 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2020-2021. 

* Kinderboekenweek: 

Groep 6: aan de hand van diverse soorten boeken (informatief, prentenboek, 

leesboek) en diverse onderwerpen (vulkanen, kastelen, ridders, zeevaarders 

etc.) worden kinderen uitgedaagd om creatief over enkele geschiedkundige 

onderwerpen na te denken. Boeken, thema’s en vraagformulering aangepast 

naar niveau. 

* Interactief voorlezen rondom het thema restaurant in groep 1-2. Er wordt 

voorgelezen uit het prentenboek “Een ober van niks” van Tjibbe Veldkamp.  

* Leesbevorderende activiteit rondom het thema mythes en sprookjes in 

groep 3-4 en 5. Klein boekenpakket en een activiteit rondom het thema 

helden in boeken.  

 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Workshop voorlezen groep 6-7-8: deze activiteit is vanwege de 

schoolsluiting niet doorgegaan. 

* Tussentijds gesprek: dit heeft vanwege de schoolsluiting en daarbij 

gevraagde aanpassingen in het onderwijs niet plaatsgevonden. 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): rondom het prentenboek van het jaar 

“Coco kan het” van Loes Riphagen is een thinglink gemaakt. Dit is een 

interactief instrument waardoor kinderen thuis allerhande activiteiten rondom 

dit prentenboek konden bekijken en doen. Daarnaast zijn er 5 andere boeken 

uit de prentenboeken top 10, digitaal vormgegeven in een thinglink. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de middenbouw. 

* Digitale activiteiten in een thinglink met boekpromotiefilmpje en 

leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen uit de bovenbouw. 

* Contacten onderhouden met de school. 
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maart 2021 – einde schooljaar:  

Gedurende de heropening van de school mochten vanwege de verscherpte 

regelgeving geen externen binnen school. Deze aanpassing is lang in tact 

gebleven. De school had tijdens deze periode vooral behoefte aan boeken 

en suggesties.  

* Themacollectie oorlog en vrede groep 3 t/m 8. 

* Online lessuggesties en activiteiten bij thema oorlog en vrede in de vorm 

van een thinglink. 

* Boekenpakket kleuters rondom het thema kikkers. 

* Boekenpakket op maat voor groep 6-7 met diverse soorten boeken, 

leesboeken, strips, Engelstalige boeken, diverse niveaus. 

* Boekenpakket op maat voor groep 8 met diverse soorten boeken, 

leesboeken, strips, Engelstalige boeken, diverse niveaus. 

* Themacollectie boerderij groep 3 t/m 8. 

* Lesbrief met verwerkingssuggesties boeken in thema boerderij. 

* Boekenpakket kleuters rondom het thema zomer. 

* Themacollectie reizen groep 3 t/m 8: deze collectie is gemaakt, maar bleek 

uiteindelijk toch niet meer ingezet te kunnen worden op school. Ook de 

bijbehorende activiteit heeft daarom niet plaats kunnen vinden. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

Brede School 

Moesel 

Doel: 

1. Het leesplezier uitdragen bij kinderen en leerkrachten zodat dit 

als een rode draad door de school loopt. 

2. Leuke boeken voor in de klassen.  

3. Aansluiten per bouw bij enkele thema’s met themacollectie en 

introductielessen. 

4. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken. 

5. Leerkrachten enthousiasmeren voor boeken en lezen door 

lessen in de klas als voorbeeld van leesplezier. 
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Gekozen is voor de korte werkvorm: Boekenbabbel om in de klas 

lezen, leesplezier en hoe kies je een boek onder de aandacht te 

brengen. 

6. Bij leerkrachten en kinderen de mogelijkheden van de 

boekenkring in de klas laten zien en een aantal werkvormen van 

de boekenkring voordoen in de klas. 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Verkenning van de mogelijkheden om lezen en leesplezier in de klas 

onder de aandacht van kinderen en leerkrachten te brengen. 

* Afstemming van doelen en planning van de uitvoering van de lessen op 

school met daarbij een terugkoppeling naar het team en de directie om te 

zorgen voor draagvlak bij de uitvoering van de lessen. 

* Advisering over het aanvragen van wisselcollecties om het leesplezier te 

ondersteunen. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): De thinglinks van 6 boeken van de 

Prentenboeken top 10 doorgestuurd, zo ook een extra les rondom het 

prentenboek van het jaar “Coco kan het” van Loes Riphagen. De thinglink is 

een instrument waarbij leerkrachten en kinderen allerlei activiteiten rondom 

deze prentenboeken konden bekijken en doen.  

* Contacten onderhouden met de school. 

 

Maart 2021 – einde schooljaar  

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. Na de meivakantie konden alle geplande lessen op school 

plaatsvinden voor 13 groepen 1 t/m 8. 

* Boekenbabbels in alle klassen met 4 lessen voor elke klas met de 

opbouw:  

Les 1: Welke boeken vind je leuk. 



Les 2: Hoe kies je een boek. 

Les 3: Welke soorten boeken zijn er: met een leeslogboek. 

Les 4: Hoe introduceer je een boek in de klas. 

In elke les was er speciale aandacht voor een werkvorm van de boekenkring 

en ook bleven er elke keer 3-8 boeken in de klas als ondersteuning van het 

leesplezier. 

* Themacollectie Sport voor groepen 5 en 6 met een introductie van de 

boeken tijdens de 1e boekenbabbelles. 

* Samenstellen van leesboekenpakketten voor groepen 3-4. 

* Introductie van Zomerlezen: in spelvorm op school voor 7 groepen 3-4-5-

6-7 met daarbij een ouderbrief, een Zomer-lees-challenge en een zomer-

lees-beweeg-bingo. 

* Jaargesprek en activiteitenplan formuleren voor het nieuwe schooljaar 

2021-2022. 

OBS Molenakker Doel: 

1. Zorgen voor voldoende leuke boeken bij de thema’s in de 

klassen. 

2. Aansluiten per bouw bij 5 Jeelothema’s met themacollectie en 3 

lessen per bouw. 

3. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken. 

4. Leerkrachten enthousiasmeren voor boeken en lezen door 

lessen in de klas. 

5. Kindgerichte lessen rondom de Jeelothema’s gericht op boeken, 

lezen, leesplezier en mediawijsheid en inzetten op: Hoe kies je 

een boek. 

6. Leerkrachten en kinderen meenemen in de mogelijkheden van 

de boekenkring in de klas en een aantal werkvormen van de 

boekenkring voordoen in de klas. 

7. School verkent de mogelijkheid voor een Bibliotheek op school.  
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Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Themacollectie bij Jeelothema Omgaan met elkaar voor 3 groepen 3 

en 4: 

* Les 1 Omgaan met elkaar: introductie van de themacollectie door een 

boekensushi.  

* Les 2 Omgaan met elkaar: vriendschap met les rondom prentenboek 

“Tweeling” van Mylo Freeman met een vriendschapsbericht voor iemand 

waar je om geeft. 

* Les 3 Omgaan met elkaar: familie, vroeger en stamboom met les rondom 

het prentenboek: Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over dino’s 

van Guido van Genechten. 

Dit was een van de kerntitels van de Kinderboekenweek, zodat er ook 

aandacht was voor het thema van de Kinderboekenweek. 

* Themacollectie bij Jeelo thema: Maken van je eigen product voor 4 

groepen 5 en 6: 

* Les 1 Maken van je eigen produkt: : introductie van de themacollectie door 

een boekensushi. 

* Les 2 Maken van je eigen product: maken van een ontwerpvoorstel met de 

materialen en boeken die je daarbij nodig hebt. 

* Les 3 Maken van je eigen product: Hoe zit het met reclame: les over 

mediawijsheid: waarop let je als je materialen besteld, koopt of iets op 

internet zet. Met aandacht voor de informatiebubbel en nepnieuw. 

December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): De thinglinks van 6 boeken van de 

Prentenboeken top 10 doorgestuurd, zo ook een extra les rondom het 

prentenboek van het jaar “Coco kan het” van Loes Riphagen. De thinglink is 

een instrument waarbij leerkrachten en kinderen allerlei activiteiten rondom 

deze prentenboeken konden bekijken en doen.  

* Contacten onderhouden met de school. 



 

 

Maart 2021 – einde schooljaar 

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het in de eerste periode na 

de schoolsluiting niet mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op 

school. In deze periode zijn daarom de volgende activiteiten vormgegeven:  

* Themacollectie Leren voor later voor groepen 7 en 8 met enkele 

suggesties voor passende werkvormen uit de boekenkring. 

* Themacollectie Omgaan met dieren voor groepen 1 en 2 met enkele 

suggesties uit de werkvormen voor de boekenkring als introductie voor de 

groepen 1 en 2. 

* Themacollectie Verkeer voor de groepen 5 en 6 met bijbehorende 

lessuggesties. 

* Samenstellen van leesboekenpakketten voor alle groepen 5-6-7-8. 

* Zomerlezen: de introductie van Zomerlezen met een ouderbrief, een 

Zomer-lees-challenge en een zomer-lees-beweeg-bingo voor groepen 3-4-5-

6 via de mail. 

* Jaargesprek voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 

OBS de 

Graswinkel 

Doel: 

1. Boekencollectie saneren. 

2. Leuke nieuwe boeken introcuceren in de klassen. 

3. Aansluiten per bouw bij Jeelo thema’s met themacollectie en 

introductielessen. 

4. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken. 

5. Leerkrachten enthousiasmeren voor boeken en lezen door 

lessen in de klas als voorbeeld van leesplezier. 

Gekozen is voor de korte werkvorm: Boekenbabbel om in de klas 

lezen, leesplezier en hoe kies je een boek onder de aandacht te 

brengen. 
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6. De verschillende mogelijkheden van de boekenkring in de klas 

laten zien en werkvormen van de boekenkring integreren in de 

introductie  van de themaboeken in de klas. 

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Programma voor dit schooljaar verder uitwerken met de boekenbabbels 

van de eigen boekencollectie van de school voor de bevordering van 

leesplezier in de klas. 

* Afstemming van de planning met het team. 

* Poppenkast introduceren in het project Veilig in het verkeer met boeken 

die bij het thema passen voor de 3 groepen 1-2. 

* Themacollectie Veilig in het verkeer met een introducties voor 3 groepen 

3-4. 

* Themacollectie Leren voor later met introducties voor 9 groepen 1-2 en 

3-4 en 5-6. 

 

* December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): De thinglinks van 6 boeken van de 

Prentenboeken top 10 doorgestuurd, zo ook een extra les rondom het 

prentenboek van het jaar “Coco kan het” van Loes Riphagen. De thinglink is 

een instrument waarbij leerkrachten en kinderen allerlei activiteiten rondom 

deze prentenboeken konden bekijken en doen.  

* De boekenbabbels van de nieuwe boeken van de schoolcollectie zijn 

vervallen wegens Covid-19 maatregelen. In overleg met de school zijn 

hiervoor geen vervangende activiteiten ingepland. 

* Contacten onderhouden met de school. 

 

Maart 2021 – einde schooljaar  

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het na de schoolsluiting niet 

mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op school.  

* Themacollectie: Zorgen voor dieren met daarbij tips voor werkvormen 

voor de boekenkring voor groepen 1-2 en 3-4. En enkele handreikingen voor 



het maken van een dierenverzorgingshandboek.  

* Themacollectie Beleven van de planeet voor groepen 5-6 en 7-8 met een 

korte introductie die door de leerkrachten uitgevoerd kon worden over het 

maken van een Haiku. 

* Themacollectie Maak je eigen product voor groepen 5-6 en 7-8 met een 

korte introductie die door de leerkrachten uitgevoerd kon worden 

* Informatie over Zomerlezen met daarbij een ouderbrief, een Zomer-lees-

challenge en een zomer-lees-beweeg-bingo. 

* Jaargesprek voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 

Basisschool ‘t 

Dal 

 

Doel: 

1. Leuke boeken in de klassen brengen. 

2. Aansluiten voor de bovenbouw bij Blink thema’s met 

themacollectie en introductielessen. 

3. Aansluiten bij de thema’s van de onderbouw. 

4. Kinderen enthousiasmeren voor lezen en boeken aansluitend bij 

het thema van de Kinderboekenweek. 

5. Kinderen leren hoe je een spreekbeurt kunt maken. 

6. De bibliotheek en een bibliotheekbezoek voor kinderen en 

ouders laagdrempeliger maken. 

7. Leerkrachten en kinderen enthousiasmeren voor boeken en 

lezen door leesplezier voor kinderen die extra aanbod kunnen 

gebruiken en dit ook door geven aan de groepen. 

8. De verschillende mogelijkheden van de boekenkring in de klas 

laten zien bij de introductie  van de themaboeken in de klas. 

9.  

Activiteiten: 

Zomervakantie 2020 – december 2020 

* Themaboeken Kinderboekenweek voor alle groepen en inrichten 

presentaties van de boeken in boekenhoekjes. 

* Boekenbabbels voor de kinderen van groep 1-2 die extra aanbod nodig 

hebben en in aansluiting op het thema van de groep met een overzicht voor 
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de leerkrachten van de aangeboden boeken en activiteiten voor gebruik bij 

bevordering leesplezier in de klas. 

* Themacollectie Circus voor groep 1-2 met wekelijkse korte introducties. 

* Themacollectie bij Blink Leven en dood met een introducties voor 

groepen 5 t/m 8. 

* Themacollectie ridders voor groep 1-2 met wekelijks korte introducties. 

* Themacollectie Oorlog en vrede voor groep 5-8 met een introductie in de 

groepen. 

* Themacollectie Vervoer met leesbevorderingsles voor groep 3. 

* Boekencollectie op maat voor groep 3 aangepast aan niveau van de 

kinderen. 

 

* December 2020 – maart 2021 (schoolsluiting) 

* Nationale Voorleesdagen (groep 1-2): De thinglinks van 6 boeken van de 

Prentenboeken top 10 doorgestuurd, zo ook een extra les rondom het 

prentenboek van het jaar “Coco kan het” van Loes Riphagen. De thinglink is 

een instrument waarbij leerkrachten en kinderen allerlei activiteiten rondom 

deze prentenboeken konden bekijken en doen.  

* Contacten onderhouden met de school. 

 

Maart 2021 – einde schooljaar  

Vanwege de regelgeving rondom Covid-19 was het na de schoolsluiting niet 

mogelijk om als externe activiteiten uit te voeren op school.  

* Boekencollecties op maat voor de groepen 3 t/m 8 met enkele tips voor 

de introductie door de leerkrachten. 

* Themacollectie lente en jonge dieren voor groepen 1-2. 

* De bibliotheekrondleidingen zijn wederom niet door gegaan. 

* Informatie over Zomerlezen met daarbij een ouderbrief, een Zomer-lees-

challenge en een zomer-lees-beweeg-bingo. 

* Jaargesprek en jaarplanning voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 
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