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Vooraf
Wist je dat taal de basis is van al het onderwijs? En voor de taalontwikkeling van kinderen is lezen heel
goed. Technisch leren lezen is één ding, maar om de noodzakelijke leeskilometers te blijven maken is
plezier in lezen van groot belang.
Partner voor leesbevordering
Bibliotheek Katwijk draagt graag bij aan de ontwikkeling van kinderen door het leesgedrag en
leesplezier te stimuleren. De bibliotheek is daarom ook partner voor het onderwijs als het gaat om
leesbevordering, mediawijsheid, informatieverwerving en boekpromotie. Onze programma’s,
activiteiten, boekencollecties en deskundigheid ondersteunen het taal- en leesonderwijs op school en
dragen bij aan het mediawijs maken van leerlingen.
Ook voor ondersteuning in de school
Steeds meer scholen ondersteunen wij met een Bibliotheek op school (dBos). In totaal zijn er 19
scholen in Katwijk die momenteel een Bibliotheek op school hebben. Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekkatwijk.nl/dbos.
Dit maakt leesbevordering leuk!
Na de herfstvakantie start de cursus Open Boek, bestemd voor leerkrachten uit het basisonderwijs.
Met deze cursus leren leerkrachten de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren met
als doel meer eenheid in het leesonderwijs aan te brengen vanuit het perspectief van de
leesbevordering.
Blijf op de hoogte!
Ontvang 3 keer per jaar actuele informatie over onze activiteiten, leuke vormen van leesbevordering
en handige (boeken)tips via onze E-nieuwsbrief. Schrijf in via de website.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Bernadet Bakker, specialist jeugd
Bibliotheek Katwijk
oktober 2019

twitter.com/obkatwijk
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Basisabonnement
Het basisabonnement van Bibliotheek Katwijk biedt veel ondersteuning op het gebied van
leesbevordering. De prijs voor het basisabonnement blijft ongewijzigd en bedraagt voor het schooljaar
2019 – 2020: € 82,50 per school (ongeacht het aantal groepen).
Het basisabonnement biedt:
• Een eigen bibliotheekpas voor elke groep (groepspas);
• Lenen max. 50 materialen per keer per groep;
• Een leentermijn van 8 weken;
• Gratis reserveren;
• Gratis DVD’s lenen;
• Gratis lenen van inspirerende voorleestassen/vertelplaten

Let op!
• Op het basisabonnement voor het basisonderwijs is het algemene uitleenregelement van
toepassing. Zie: www.bibliotheekkatwijk.nl/uitleenreglement.
• De acceptgiro voor het bibliotheekabonnement ontvang je in oktober. Begin juni ontvang je de
rekening voor afgenomen extra diensten van het gehele schooljaar (indien van toepassing).
• De groepspas staat op naam van de groep met vermelding van de verantwoordelijke
leerkracht en kan niet gebruikt worden voor het klassikaal lenen;
• Bij te laat retourneren krijgt de school een herinnering, maar er wordt geen telaatgeld
berekend;
• Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om materialen te reserveren heb je een
pincode nodig. Deze code kun je laten instellen bij de informatiebalie in de
bibliotheekvestiging.
• Voor het lenen van collecties uit dit jaaraanbod wordt per collectie een tarief berekend. Tot 10
boeken bedragen de kosten € 5,00, meerprijs € 0,50 per boek.

Abonnement klassikaal lenen
Voor kinderen is het leuk om zelf boeken uit te zoeken. Bibliotheek Katwijk biedt de mogelijkheid om
met de hele groep klassikaal te komen lenen.
•
•
•

Prijs € 27,50 per jaar, per groep;
Maximaal 60 exemplaren per keer lenen voor 8 weken;
De pas voor klassikaal lenen wordt bewaard in de bibliotheekvestiging waar de leerkracht met
de groep komt lenen
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Collecties, Voorleestas, Vertelkastje
Bibliotheek Katwijk biedt scholen de mogelijkheid om diverse collecties boeken en andere materialen
te lenen.
De tarieven voor het lenen van collecties zijn:
Collectie
Themacollectie
Voorleestas
Vertelkastje + vertelplaten

Uitleentermijn
8 weken
4 weken
4 weken

Prijs
Minimaal € 5,00, meerprijs € 0,50 per boek
Gratis
Gratis

Overige diensten
•
•

Kinderboekenweekbijeenkomst
Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen

per deelnemer €
per deelnemer €

5,00 ex. BTW
5,00 ex. BTW

Voor vragen over de dienstverlening van de bibliotheek aan het basisonderwijs kun je terecht bij:
Bernadet Bakker, specialist jeugd
aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
Tel. : 4060091 (rechtstreeks) of 4014819 (bibliotheek alg.)
E-mail : bbakker@bibliotheekkatwijk.nl

Kinderen die
een hekel aan lezen hebben,
bestaan niet.
Er zijn alleen kinderen
die het juiste boek nog niet
gevonden hebben.’
Frank Serafini
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De Bibliotheek op school
Wat is de Bibliotheek op school?
Lezen is goed voor de schoolprestaties van kinderen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger
scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Daarom kiest Bibliotheek Katwijk voor de
landelijke aanpak van de Bibliotheek op school (dBos). Dat betekent dat de bibliotheek en school nauw
samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel van de
Bibliotheek op school is om kinderen te stimuleren meer te gaan lezen, zowel op school als thuis. De
aanpak is altijd op maat: in overleg met de school komt er een up to date boekencollectie op de
school. De bibliotheek zet speciaal opgeleide leesconsulenten in die de leerkrachten kunnen
ondersteunen bij het werken aan leesbevordering en mediawijsheid.

Met de Bibliotheek op school kiest de school voor:
•
•
•
•
•

Betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er
daardoor beter is;
Betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar
informatie in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter;
Een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen;
Inzicht in resultaten met behulp van de bijbehorende monitor;
Structurele samenwerking tussen onderwijs, bibliotheek en
gemeente.
De Bibliotheek op school in Katwijk

Meer informatie?
Wil je weten wat de Bibliotheek op school voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op met
Bernadet Bakker of Ineke Blom, telefoon 071-4060091.
Voor meer informatie, kijk op de speciale website over de Bibliotheek op school. Er is ook van alles te
lezen in het magazine ' Overal! De Bibliotheek op school'.
Deelnemende scholen: Willem van Veenschool, De Duinroos, locaties Otto Baron en de Zanderij,
Christelijke Opleidingsschool, De Horizon, De Krulder, Prins Willem-Alexanderschool, De Wegwijzer,
Groen van Prinstererschool, Marnixschool, De Dubbelburg Valkenburg en Rijnsburg, Oranjeschool,
Oranje Nassauschool, Farèlschool, Julianaschool, Rutgersschool, De Schakel, Colignyschool,
De Leidse Buitenschool en Emmaschool
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Cursus Open Boek
Als leesplezier en leesinteresse in het onderwijs ontbreken, kan er van leesontwikkeling nauwelijks
sprake zijn. Zonder aandacht voor leesbevordering missen technisch lezen en begrijpend lezen een
belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet het uiteindelijke doel van het leesonderwijs, maar
een noodzakelijk begin.
Door de cursus worden leerkrachten van de basisschool geschoold om
de taak van leescoördinator op hun eigen school uit te voeren. De taak
is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs aan te brengen vanuit
het perspectief van de leesbevordering. Een goed functionerende
schoolbibliotheek is de spil waar leesbevordering om draait.
Aantrekkelijke boeken zorgen voor leesplezier, een belangrijke
voorwaarde voor leesmotivatie. Leesplezier ontstaat als teksten tot
leven worden gebracht.
Inhoud
In iedere bijeenkomst worden nieuwe boeken gepresenteerd. De voorlees- en voordrachtvaardigheden worden aangescherpt en de werkwijze van Vertel eens… komt regelmatig terug.
Trainster
De organisatie van de cursus is in handen van Bibliotheek Katwijk in samenwerking
met Dessgevraagd, een bureau gespecialiseerd in leesbevordering. Cursusleider
Liselotte Dessauvagie is geruime tijd leerkracht in het basisonderwijs geweest
waarna ze zich 8 jaar in het het jeugdbibliotheekwerk specialiseerde. Daarnaast
volgde ze een studie Onderwijskunde en de master Jeugdliteratuur. Ze is op veel
fronten met haar bedrijf www.dessgevraagd.nl actief in leesbevordering.

Data en tijden
Data: (nog in voorbereiding).
Cursusavond is op dinsdag van 18.30 tot 22.00 uur.
De cursus Open Boek is opgenomen in Registerleraar met een studiebelasting van 40 uur, waarvan
12 uur cursustijd.
Een uitgebreide cursusmap maakt deel uit van de cursus. Het boek ‘Open boek, handboek
leesbevordering’ (Jos Walta) is verplichte literatuur.
Twee keer per jaar organiseert Bibliotheek Katwijk netwerkbijeenkomsten voor gecertificeerde
leescoördinatoren.
Prijs
€300.- per deelnemer incl. cursusmateriaal ex. BTW.
Aanmelden is mogelijk. De cursus start bij voldoende deelnemers. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Bernadet Bakker, telefoon 071-4060091 of bbakker@bibliotheekkatwijk.nl
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Klassikaal lenen Groep 1 t/m 8
Om kinderen meer te prikkelen boeken te gaan lezen is het mogelijk om klassikaal boeken te komen
lenen bij de bibliotheek. Tijdens het bezoek komen de kinderen meer te weten over het reilen en
zeilen van de bibliotheek en worden ze uitgedaagd om zelf (vaker) naar de bibliotheek te komen.
De kinderen gaan tijdens het bezoek ook zelf op zoek naar een boek die ze mee naar de klas kunnen
nemen.
Het klassikaal lenen gebeurt altijd onder schooltijd. Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor de
begeleiding naar de bibliotheek en het inleveren van de geleende materialen. Met de pas voor het
klassikaal lenen kunnen maximaal 60 exemplaren worden geleend. Deze pas blijft in de bibliotheek en
is ook uitsluitend bedoeld voor klassikaal lenen.

Komen jullie voor de eerste keer? Maak dan een afspraak met Evelien Steenbeek, voor een
‘kennismakingsbezoek’!
Doel:
Periode:
Prijs:

Bevordering van leesplezier en vergroten van de woordenschat van kinderen
Wisselend. Informatie en aanvragen van de pas voor klassikaal lenen: via Evelien
Steenbeek
€27,50 per jaar per groep
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Collecties
Collecties kunnen gebruikt worden ter ondersteuning bij projecten, vieringen, onderwijsthema’s of als
aanvulling op het eigen lesmateriaal. Wij maken de collecties altijd op maat en bestaan uit
informatieve en verhalende boeken en indien mogelijk dvd’s. Bij de samenstelling van de collectie
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en het niveau van de groep. Wanneer een
collectie wordt aangevraagd kan na 2 weken de boeken worden opgehaald.
Aanvragen kan via de website

Gratis

Europese verhalenkoffer Groep 1 t/m 8

Wanneer je een les wilt geven met als thema Europa en de Europese Unie, dan kun je nu ook gebruik
maken van de ‘Europese Verhalenkoffer’. Dit is een educatief product van en over de Europese Unie.
De koffer zit vol spannende (voorlees) verhalen met opdrachten en bijbehorende voorwerpen voor
leerlingen van groep 5 t/m 8. De koffer bevat
10 verhalen met bij elk verhaal een souvenir, een foto of attribuut. Het doel van de koffer is om op
speelse wijze Europese thema’s duidelijk te maken. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn geen verhalen
beschikbaar, maar wel een aantal creatieve opdrachten met het thema: ‘Op reis’.
Met de Verhalenkoffer kun je als leerkracht Europese thema’s
eenvoudig en leuk als onderwerp in de les verwerken. Zo kan de
Verhalenkoffer aansluiten bij een project over Europa, maar ook bij een
les over landbouw, de euro of ‘Nooit meer oorlog’.
Prijs: Gratis, aanvragen kan via de website
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BoekToer Groep 1 t/m 8
Dit uitgebreide aanbod collecties voor alle
leeftijdsgroepen is ontstaan uit een samenwerking
tussen de bibliotheek en ProBiblio (provinciale
serviceorganisatie voor bibliotheken). Er zijn
pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken,
maar ook thematische collecties over allerlei
onderwerpen zoals techniek en wetenschap. Een
pakket bestaat uit 40 boeken afgestemd op de
vraag van de school en is te leen voor 8 weken.
BoekToer in de praktijk:
Gebruik de digitale etalage om te kiezen en bepaal
gezamenlijk met de bibliotheek de gewenste
collectie. Daarna wordt de bestelling geplaatst bij Probiblio. U ontvangt een mail wanneer de bestelling
klaarstaat.

Prijs: 40 exemplaren voor 2 maanden € 40,00 of voor 12 maanden € 120,00
Bekijk hier de digitale etalage
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Gratis

Vertelkastje / vertelplaten en voorleestassen, Groep 1 t/m 2
Wil je een keer op een andere manier een prentenboek voorlezen? Leen dan een vertelkastje met een
set vertelplaten. Het is een manier om een verhaal te vertellen in plaats van voor te lezen. Het
vertelkastje, of Kamishibai, komt uit Japan. Kamishibai betekent letterlijk, theater van papier. Een
prachtig hulpmiddel om te gebruiken in de klas. Je hebt je handen vrij en kunt daardoor beter met de
kinderen communiceren. Bibliotheek Katwijk heeft een aantal vertelkastjes en verschillende
vertelplaten van de mooiste prentenboeken te leen.
Een voorleestas bevat een prentenboek en diverse attributen. De materialen zijn geschikt voor een
verteltafel of tentoonstelling in de klas. De kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw
naspelen en beleven.
Prijs: gratis, zit in basisabonnement. Aanvragen kan via de website
Overzicht vertelplaten:
Op slot - Marian De Smet
Ik wil de maan - Jonathan Emmet
Een grote Ezel - Rindert Kromhout
Kleine muis zoekt een huis - Petr Horácek
Anton kan toveren - Ole Könnecke
Dat ben jij, Kiki! - Amy Hest
Kleine Kangoeroe - Guido Genechten
Ridder Rikki - Guido Van Genechten
Rikki helpt Sinterklaas - Guido Van Genechten
En nu lekker slapen, Sam! - Amy Hest
Bang Mannetje – Mathilde Stein
Wiebelbillenboogie – Guido Van Genechten
Fiet wil rennen – Bibi Dumon Tak
Mama Kwijt – Chris Haughton
Jona - Maranke Rinck
De ark van Noach – Sanne te Loo
Kerst: de geboorte van Jezus – Willeke Brouwer
Nog 100 nachtjes slapen – Milja Praagman
Piep, het is Pasen!
Krrr….okodil! – Catharine Rayner
Boer Boris gaat naar zee!- Ted van Lieshout
We hebben er een geitje bij!
De kleine walvis
Ssst! De tijger slaapt

Overzicht voorleestassen:
Ridder Rikki – Guido Van Genechten
Kikker in de kou – Max Velthuijs
Dottie’s eieren – July Sykes en Jane Chapman
De mooiste vis van de zee – Marcus Pfister
Kleine Kangoeroe _ Guido Van Genechten
Woeste Willem – Ingrid en Dieter Schubert
De Gruffalo – Julia Donaldson
Wat nu, Olivier? – Phyllis Root
Wiebelbillenboogie – Guido van Genechten
De Kist – Lorenz Pauli
Fiet wil rennen – Bibi Dumon Tak
Mama Kwijt – Chris Haughton
Kleine muis zoekt een huis - Petr Horácek

Nieuw!
Een huis voor Harry
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Tip: Makkelijk lezen plein
Op de bovenverdieping van de Hoofdbibliotheek en bij Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever vindt u het
Makkelijk Lezen Plein. Dit ‘plein’ bestaat uit een speciale kast waar materialen worden gepesenteerd
voor kinderen van 8 tot 13 jaar met leesproblemen. Dit kunnen kinderen zijn met dyslexie maar ook
met concentratieproblemen zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand. De boeken en andere
materialen staan zoveel mogelijk frontaal gepresenteerd, zodat kinderen direct kunnen zien of het
boek hen aanspreekt.
De collectie bestaat o.a. uit:
• Spannende en grappige leesboeken
• Luisterboeken
• Makkelijke informatieve boeken
• Dvd’s
Voor ouders en leerkrachten zijn er boeken en folders over leesproblemen te vinden. De medewerkers
van de bibliotheek helpen graag met het zoeken naar geschikte materialen. Om materialen te lenen is
een geldige lenerspas van Bibliotheek Katwijk noodzakelijk.

Handige websites voor kinderen
www.jeugdbieb.nl

www.leesfeest.nl

www.leesplein.nl

www.boekenjeugd.nl

www.bibliotheekkatwijk.nl/jeugd

www.superboek.nl

www.deboekenbaas.nl

www.boekenbabbels.nl

boekenfilmpjes

Handige websites voor leerkachten
www.leesplan.nl

www.lezen.nl

www.passendlezen.nl

www.mijnkindonline.nl

www.entoen.nu

www.mediasmarties.nl

Apps
www.bibliotheekkatwijk.nl/collectie/luisterbieb- www.vakantiebieb.nl www.onlinebibliotheek.nl/eapp
book
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Kalender
Activiteit

Wanneer

Cursus Open Boek
Inspiratiebijeenkomst Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Christelijke Kinderboekenmaand
Nederland leest Junior
Week van de Mediawijsheid - Mediamasters
Schoolronde Nationale Voorleeswedstrijd
Inspiratiebijeenkomst Nationale Voorleesdagen
Nationale Voorleesdagen
Poëzieweek
Plaatselijke finale Nationale Voorleeswedstrijd
Kinderjury
Vakantiebieb materialen bestellen
CPNB materialen bestellen

9 september 2019
2 t/m 13 oktober 2019
1 t/m 31 oktober 2019
1 t/m 30 november 2019
16 t/m 23 november 2019
Voor 1 december 2019
15 januari 2020
22 januari t/m 2 februari 2020
30 januari t/m 5 februari 2020
8 februari 2020
Maart en april 2020
Voor half mei 2020
Voor juni 2020
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Contactgegevens
Bernadet Bakker
bbakker@bibliotheekkatwijk.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag
Contactpersoon voor vragen over de dienstverlening van de bibliotheek aan het
basisonderwijs en de Bibliotheek op school
telefoon 4060091(rechtstreeks) of 4014819 (bibliotheek algemeen)

Evelien Steenbeek
esteenbeek@bibliotheekkatwijk.nl
Contactpersoon aanvragen collecties en groepsbezoeken
Contactpersoon voor:
• Brugghenschool
• De Burcht
• Rehobothschool
• Sjaloomschool

•
•
•
•

De Windvang
De Verrekijker
Voetiusschool
Wilhelminaschool

Adressen
Hoofdbibliotheek

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Schelpendam 1
2225 AM Katwijk
071-4060095/071-4014819

Hoorneslaan 297
2221 CR Katwijk
071-4021983

Bibliotheek Rijnsburg

Bibliotheek Valkenburg

Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg
071-4024171

Kerkweg 3
2235 BC Valkenburg
071-4073433

Lezen is leuk. Lezen is leerzaam.
Lezen maakt je een beter mens. Het
helpt je om verder te komen in het
leven.
Hans en Monique Hagen
Kinderboekenambassadeurs
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