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Beste onderwijsmanager, taalcoördinator en docent,

Met plezier bieden wij u hierbij een overzicht van de producten, diensten en activiteiten,  
waarmee de Bibliotheek uw school in het schooljaar 2019/2020 kan ondersteunen op het gebied 
van leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Veel vertrouwde en goed gewaardeerde programma’s, zoals Read2Me!, de brugklasbezoeken en  
de schrijversbezoeken zijn opnieuw opgenomen. Daarnaast is een aantal nieuwe programma’s 
toegevoegd. Naast boekproeverijen voor docenten, is het vanaf komend schooljaar ook mogelijk 
om boekproeverijen voor leerlingen in te zetten. Tijdens deze workshops worden leerlingen 
geïnspireerd met eigentijdse jeugdboeken en gaan we op zoek naar een passend boek voor elke 
leerling. U kunt zelf bepalen voor welke klas en welk leerjaar u de proeverijen wilt inzetten.  
Ook hebben we na de positieve ervaringen vorig jaar de schrijfworkshops opgenomen in 
de brochure. Ze staan genoemd als mogelijkheid voor de invulling van CKV, maar indien u ze  
buiten CKV wilt inzetten, is dit zeker ook mogelijk.

Als u behoefte heeft aan andere producten, diensten of activiteiten dan opgenomen in deze 
selectie van deze brochure of aan een invulling die meer aansluit bij uw lessen en leerlingen, dan 
is dit te allen tijde bespreekbaar. Neem hiervoor contact op met de Adviseur Jeugd & Onderwijs of 
de Lees- en Mediaconsulent van uw school. 

Langs deze weg willen wij u graag nogmaals bedanken voor het invullen van de evaluatie-
formulieren na uitgevoerde activiteiten. Wij stellen deze input zeer op prijs en passen de produc-
ten,  diensten en activiteiten op basis hiervan aan waar mogelijk. Hopelijk blijft u ons ook in het 
nieuwe schooljaar van deze input voorzien.

Veel plezier bij het selecteren van de producten, diensten en activiteiten voor uw school, leerweg  
of klas. Met vragen en opmerkingen kunt u bij een van ondergetekenden terecht. 
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het schooljaar 2019/2020!

Met vriendelijke groeten, 
Team Jeugd & Onderwijs (v.l.n.r.):
 
Martijn van Herpen, Lees- en mediaconsulent  
▶ m.herpen@bibliotheekveldhoven.nl
Imke Duijf, Lees- en mediaconsulent    
▶ i.duijf@bibliotheekveldhoven.nl 
Maya Pennings, Leesconsulent 
▶ m.pennings@bibliotheekveldhoven.nl 
Monique Laudy, Lees- en mediaconsulent   
▶ m.laudy@bibliotheekveldhoven.nl
Miranda Schaap, Adviseur Jeugd & Onderwijs  
▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl

Inleiding

mailto:m.herpen%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:i.duijf%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:i.duijf%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:m.laudy%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:m.schaap%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/
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De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het onderwijs waarin scholen en 
bibliotheken met een structurele en strategische aanpak opbrengstgericht samenwerken aan 
taalontwikkeling, leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid van leerlingen.

De Bibliotheek op school in een notendop 
Met de Bibliotheek op school gaan school en Bibliotheek een meerjarige samenwerking aan 
rondom lezen en mediawijsheid:
•  die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school  
    en Bibliotheek;
•  waarbij een actuele en gevarieerde leesomgeving in de school zorgt voor een verrijking van   
    het leesonderwijs;
•  waarbij een professionele lees- en mediaconsulent van de Bibliotheek een adviserende  
    en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school;
•  waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en
    waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan.

De Bibliotheek op school in Veldhoven
Sinds 2012 werken het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven structureel samen. 
Eerst via Biebseach, de voorloper van de Bibliotheek op school vo en sinds 2015 met 
de Bibliotheek op school vo. Veldhoven was daarmee één van de eerste gemeenten in Nederland 
met een Bibliotheek op school vo-samenwerking. Vanaf het schooljaar 2018-2019 neemt naast 
het Sondervick College ook de VSO-afdeling van Zuiderbos deel aan de Bibliotheek op school vo. 
Deze school werkte eerder al met de Bibliotheek samen via de Bibliotheek op school po.

De Bibliotheek 
op school
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Bouwstenen de Bibliotheek op school
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Netwerk en Beleid Bibliotheek, schoolbestuur en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde   
   visie en borgen de doelen in hun beleid.
Expertise  Bibliotheek en school zetten hun expertise in om de taal-, lees- en  
   mediaprestaties van de leerlingen te verbeteren.
Collectie  Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde collectie in een   
   school en/of in een (digitale of mobiele) Bibliotheek. 
Digitaal portaal School heeft toegang tot de content van het ondersteunende digitaal portaal   
   van de Bibliotheek op school. 
Lees- en mediaplan De school legt in samenwerking met de Bibliotheek haar visie, doelen en het   
   jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan. 
Activiteiten  In alle groepen is structureel aandacht voor lezen en zijn activiteiten rondom   
   leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vinden    
   plaats in een doorgaande leerlijn.
Monitor   Alle betreffende leerlingen en docenten vullen de monitor in. Op basis van   
   de resultaten wordt het lees- en mediaplan opgesteld en jaarlijks bijgesteld.  
 

De Bibliotheek op school is onderdeel van de doorgaande lijn lezen en mediawijsheid van Kunst van Lezen, 
een samenwerking tussen Stichting Lezen en de Openbare Bibliotheken in Nederland. De programma's 
van Kunst van Lezen zijn opgenomen in van ‘Tel mee met Taal', het actieprogramma van OCW, VWS en SZW 
gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen, in aanvulling 
op het reguliere onderwijs. 
Een doorgaande lees- en medialijn wil zeggen dat kinderen van 0-18 jaar structureel te maken krijgen met 
leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid.  Het vergroten van de lees- , informatie- en 
mediavaardigheden is alleen effectief bij een structurele aanpak. Dat betekent dat activiteiten op dit ge-
bied aansluiten op en/of ingebed moeten zijn in het onderwijscurriculum. 

Meer informatie over de Bibliotheek op school vindt u op:  ▶ debibliotheekopschool.nl.

http://debibliotheekopschool.nl


 
 
Leesplan
Inhoud Een schoolleesplan, kortweg leesplan, geeft houvast bij de inrichting van  
  leesbevordering binnen de school. In het leesplan legt u de visie op het vergoten van  
  de leesvaardigheid vast, de huidige stand van zaken, de doelstellingen er en wat er  
  komend schooljaar gedaan wordt om deze te behalen. Onderdeel van het leesplan  
  is een activiteitenplan, met leesbevorderingsactiviteiten voor leerlingen en/of  
  medewerkers die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

  Het leesplan is niet bedoeld als keurslijf, maar als een hulpmiddel om na te denken  
  over wat u belangrijk vindt voor uw school. De vraag ‘wat willen we met ons lees- 
  en literatuuronderwijs bereiken’ staat steeds centraal. 

Doelgroep Docenten, managers en directies scholen.
 
Doel  Structureel en planmatig werken aan het vergroten van de leesvaardigheden  
  van leerlingen.

   
  Ondersteuning bij het opzetten van een leesplan is onderdeel van de Bibliotheek op   
  school-samenwerkingsovereenkomst.  
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Bouwsteen 
Lees- en 
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Mediaplan
Inhoud Een mediaplan is een concrete uitwerking van het schoolbeleidsplan op het gebied  
  van digitale geletterdheid: informatievaardigheden, mediawijsheid, computational  
  thinking en ict-basisvaardigheden. Deze vaardigheden zijn onderdeel van de 21e   
  eeuwse vaardigheden en nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij,  
  zowel in een leer- als in een werkomgeving.

  In het mediaplan legt u de visie op digitale geletterdheid vast, de huidige    
  stand van zaken, de doelstellingen en wat het komend schooljaar gedaan wordt om  
  deze te behalen. Onderdeel van het mediaplan is een activiteitenplan, met  
  activiteiten voor leerlingen en/of medewerkers die bijdragen aan het behalen van  
  de doelstellingen. 

  Het mediaplan is niet bedoeld als keurslijf, maar als een hulpmiddel om na te denken  
  over wat u belangrijk vindt voor uw school. De vraag ‘wat willen we met mediabeleid  
  bereiken’ staat steeds centraal. 

  De uitkomsten van de Mediawijsheid Meter Brabant (▶ zie pagina 30) geven een   
  goed handvat om met het mediaplan aan de slag te gaan.

Doelgroep Docenten, managers en directies scholen.
 
Doel  Structureel en planmatig werken aan het vergroten van de digitale geletterdheid   
  van leerlingen.

   
  Ondersteuning bij het opzetten van een mediaplan is onderdeel van de Bibliotheek op  
  school-samenwerkingsovereenkomst.  
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Bibliotheekcatalogus
Inhoud Leden van de Bibliotheek Veldhoven hebben de beschikking over maar liefst  
  35 miljoen boeken, cd’s, dvd's, blu-rays en bladmuziek. Het opzoeken, reserveren  
  en verlengen van materialen kan via de online catalogus van de Bibliotheek en via  
  de Bibliotheek app. 

  Via de online catalogus kunt u onder meer zoeken op titel, auteur, onderwerp  
  informatieboeken en materiaalsoort. Ook vindt u er een overzicht van nieuwe  
  romans, films, tv-series en informatieboeken. 
   
  Online catalogus:  ▶ bit.ly/catalogus-bieb-veldhoven
  De Bibliotheek app: ▶ bibliotheekveldhoven.nl/digitaal/bibliotheek-app.html 

  Wanneer u in onze collectie niet kunt vinden wat u zoekt, kunt u materialen  
  opzoeken en aanvragen uit de landelijke Bibliotheekcollectie, Muziekweb  
  en Filmbieb. De aangevraagde titel wordt bezorgd bij de Bibliotheek Veldhoven.  
  Via e-mail krijgt u bericht als de titel voor u klaar ligt.
 
Kosten •  Raadplegen (web)catalogus: gratis.
  •  Reserveren met een schoolpas: gratis voor de Bibliotheek op school-scholen.
  •  Reserveren individuele pas: € 1,10 per titel, gratis voor Plus-abonnementhouders.
  •  Verlengen (school - en individuele pas): gratis m.u.v. materialen waarvoor leengeld 
      is betaald, hiervoor betaalt u bij verlegengen opnieuw hetzelfde leengeld.
  •  Het aanvragen van cd's en dvd's (via Muziekweb en Filmbieb) bedraagt € 2,50 per  
      schijfje (cd's) of titel (dvd). 
  •  De kosten voor het aanvragen van boeken bedragen € 2,50 per titel.
       
      Meer informatie: ▶ bibliotheekveldhoven.nl/collectie/aanvragen-bij-andere-  
      Bibliotheek.html
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Databanken
Inhoud De online databanken van de Bibliotheek bieden een schat aan actuele informatie,  
  uittreksels, recensies, artikelen en achtergronden.  
  
Doelgroep Leerlingen en docenten. 
 
Doel  Kennis van auteurs, boeken en diverse andere onderwerpen vergroten.  

Databanken en digitale diensten
De meeste databanken en digitale diensten zijn kosteloos in de bibliotheek, thuis en op school te 
raadplegen.   
Voor thuisgebruik kan ingelogd worden met het Bibliotheekpasnummer en wachtwoord. 

Hieronder een kleine greep uit het aanbod: 

▶ LiteRom
Recensies van boeken en interviews met schrijvers.

▶ Uittrekselbank
Uittreksels en informatie over auteurs uit binnen- en 
buitenland.

▶ Studie Winkler Prins
De digitale encyclopedie Winkler Prins is er in drie varianten 
voor verschillende leeftijden: vanaf 6 jaar, vanaf 10 jaar en  
vanaf 15 jaar. De Studie Winkler Prins is geschikt vanaf 10 jaar.

Kijk voor het complete overzicht op:   
▶ bibliotheekveldhoven.nl/digitaal/digitale-bronnen.html 

 De Bibliotheek Veldhoven verzorgt voor uw leerlingen graag 
      een les rondom het leren zoeken in één of meerdere  
      databanken. Neem voor de mogelijkheden contact op met  
      de Adviseur Jeugd & Onderwijs.
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Schoolabonnementen
Inhoud Voor scholen zijn er speciale schoolabonnementen.  
  Vanaf dit schooljaar heeft u de keuze uit een Basis- of Plus schoolabonnement.  

  Basis schoolabonnement 
  •  Met dit abonnement kunt u per pas maximaal 30 materialen lenen (geen  
      maximum per categorie). 
  •  Uitleentermijn is 6 weken.
  •  U betaalt reserveringskosten en te-laat-geld.
  •  U kunt thema- en wisselcollecties aanvragen. 
 
  Plus schoolabonnement  
  •  Met dit abonnement kunt u onbeperkt materialen lenen.  
  •  Uitleentermijn is 6 weken.
  •  U betaalt geen reserveringskosten en te-laat-geld.
  •  U kunt thema- en wisselcollecties aanvragen. 
   
  Lid worden kan in de Bibliotheek of online via de website. Hier vindt u ook een  
  overzicht van de te lenen materialen en de uitleenvoorwaarden:  
  ▶ bibliotheekveldhoven.nl/lidmaatschap

Doelgroep Scholen.
 
Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen.

Duur  Een (school)abonnement is één jaar geldig.
  De uitleentermijn van de materialen op een schoolpas is 6 weken.  
  Verlengen kan via de website of de Bibliotheek app.

Locatie De materialen voor gebruik in de klas/op school kunt u zelf uitzoeken in 
  de Bibliotheek. Ook is het mogelijk om materialen online te reserveren, zodat deze  
  voor u klaar staan als u in de Bibliotheek komt.  

  
  Een Plus-abonnement per leerjaar en opleiding (Sondervick) of per klas (Zuiderbos) is  
  onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst.
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Project- en themacollecties
 
Inhoud Werkt u met uw leerlingen aan een thema of gaat u aan de slag met een  
  (leesbevorderings)project? Wilt u een collectie historische verhalen ter 
  ondersteuning van uw lessen geschiedenis? Of wilt een collectie boeken die  
  leerlingen kunnen lezen voor hun lijst (Nederlands, Engels, Frans, Duits)?  
  De Bibliotheek kan collecties op maat samenstellen.  
  
  Een project- of themacollectie bestaat uit 10, 20 of 30 boeken en/of andere  
  materialen, die naar wens en aansluitend bij de doelgroep wordt samengesteld.  
  
Doelgroep Leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo.  

Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen. 

Duur  Aanvraagtermijn:  minimaal 3 weken voor gewenste ophaaldatum.
  Uitleentermijn: 6 weken.
  Verlengen is mogelijk (tenzij gereserveerd voor een andere lener).

  Een aantal project- en themacollecties én het vervoer van de collecties van en naar   
  school is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst. 
  
 
 
Wisselcollecties
 
Inhoud Wilt u voor een langere periode gebruik maken van een collectie boeken en andere  
  materialen, bijvoorbeeld als aanvulling op de schoolBibliotheek? Dan kunt u gebruik  
  maken van een wisselcollectie. De omvang en de inhoud van de collectie kan naar  
  wens worden samengesteld.    
 
Doelgroep Leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. 

Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen. 
 
Duur  •  Aanvraagtermijn:  minimaal 6 weken vóór gewenste ophaaldatum.
  •  Uitleentermijn: half of heel schooljaar.

  Een aantal wisselcollecties én het vervoer van de collecties van en naar    
  school is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst. 



Bibliotheekbezoek brugklassen: BiebEscape
Inhoud BiebEscape garandeert brugklasleerlingen een uitdagend Bibliotheekbezoek.  
  Zoals de naam al aangeeft, volgt het programma BiebEscape het idee van Escape 
  Rooms. Leerlingen staan met hun team voor een raadsel dat moet worden opgelost.  
  Door de gekregen en verzamelde gegevens te combineren, door uitproberen en door  
  goed samenwerken kunnen zij een oplossing vinden. De leerlingen gaan in  
  BiebEscape de uitdaging aan zo snel mogelijk de kluis te kraken.

  Om tot een goede oplossing van een raadsel te komen, zoeken de leerlingen naar   
  informatie over boeken in de catalogus van de Bibliotheek, op internet en op  
  de flaptekst van de betreffende boeken of in de boeken. Al zoekend en puzzelend  
  maken de leerlingen kennis met de Bibliotheek en alles wat zij te bieden heeft.  
  Ze leren informatie op te zoeken, te vinden en te verwerken. Daarnaast ontdekken ze  
  leuke boeken en maken ze kennis met de schrijvers daarvan.

Doelgroep Brugklasleeringen van vmbo, mavo, havo en vwo.
 
Doelen •  Informatievaardigheden: vragen opzoeken met de computer;
  •  Cultuureducatie / literatuureducatie: kennismaken met een schrijver en zijn werk.

Duur  75 minuten.

Locatie In de Bibliotheek. 

 
  De brugklasbezoeken zijn onderdeel van de Bibliotheek op school-
  samenwerkingsovereenkomst.
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Read2Me!
Inhoud Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers.
  Deze voorleeswedstrijd is al jaren een groot succes. Sinds het ontstaan van Read2Me!  
  is het aantal deelnemende scholen enorm gestegen. Inmiddels doen er landelijk   
  1181 klassen mee van 165 middelbare scholen.

  De wedstrijd wordt georganiseerd in vier rondes:
  1.  Op schoolniveau (klassenronden): december/januari 
  2.  Op lokaal niveau (schoolfinale): februari
  3.  Op provinciaal niveau: maart/april 
  4.  Op landelijk niveau: mei 

  De leerweg- of klassenwinnaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan  
  de masterclass voorlezen in de Bibliotheek.
   
  Omdat Veldhoven één reguliere school voor voortgezet onderwijs heeft, worden  
  de school- en lokale ronde gecombineerd in één feestelijke wedstrijd. 
  
Doelgroep Brugklasleerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo.
 
Doelen • Het leesplezier van leerlingen vergroten.
  • Het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur.

Periode December t/m mei.

Locatie De wedstrijden op school en lokaal niveau vinden plaats op school. De locaties voor  
  de provinciale en landelijke ronde worden voor januari bekend gemaakt.  

  
  Read2Me! is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst.
   
 
  Indien gewenst kan de wedstrijd worden beperkt tot de klassen- en schoolronde. 
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Auteursbezoek
Inhoud Voor leerlingen is een schrijversbezoek vaak een boeiende kennismaking met  
  een auteur en zijn of haar werk. Een goede stimulans voor leerlingen en    
  docenten om de boeken van een bepaalde schrijver te lezen en na de bijeenkomst  
  nog meer te gaan lezen.  
 
  Mogelijkheden waarbij een auteur ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld de Jonge  
  Jury, Boekenweek voor jongeren, Nederland Leest (junior), Feestelijke afsluiting  
  Read2Me!, CKV-workshops. De inhoud van het bezoek kan worden afgestemd op het  
  programma  waarbinnen het bezoek plaatsvindt en naar wens van de docent. 

Doelgroep Leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. 
 
Doel  Stimuleren  van het leesplezier. 

Duur  In afstemming, 50 tot 120 minuten. 

Kosten € 75,- per klas (max. 35 leerlingen). In deze prijs wordt uitgegaan van 2-3 bezoeken  
     op een dag.

Locatie Op school of in de Bibliotheek. 
     
  
  Een aantal auteursbezoeken is onderdeel van de Bibliotheek op school- 
  samenwerkingsovereenkomst.
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CKV-activiteiten
Inhoud Uw leerlingen kunnen in samenwerking met de Bibliotheek op diverse manieren  
  kennismaken met de kunstdiscipline literatuur door actief deel te nemen aan een of  
  meerdere workshops. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

 
 Thrillerworkshop door Margje Woodrow

     Intriges, problemen, daders en helden... zijn dat 
     de ingrediënten voor een spannende thriller? Je gaat 
     het samen ontdekken met schrijfster Margje Woodrow. 

     Met haar tips, een moodboard, filmpjes, foto’s  
     en natuurlijk je eigen fantasie verzin/schrijf je in  
     een groepje een superspannend verhaal.

 
 Schrijfworkshop 

    Verschillende jeugdboekenauteurs verzorgen naast  
    interactieve lezingen ook schrijfworkshops. In de workshop  
    gaan leerlingen samen met de auteur op zoek naar de  
    ingrediënten van een goed verhaal, krijgen ze uitleg en  
    gaan ze natuurlijk zelf een (begin van) een verhaal maken.  
    Afwisselend en creatief!

 
 CKV: Stop-motion-poetry

     Stop-motion is een filmtechniek waarbij foto’s heel snel    
     achter elkaar worden weergegeven, net zoals in  
     de bekende GIF-afbeeldingen. In deze workshop maak je  
     eerst een gedicht van woorden en zinnen uit tijdschriften  
     en kranten. Deze geef je kracht door passende  
     afbeeldingen toe te voegen. Daarna monteer je het filmpje  
     met een app op de iPad. Je bouwt het gedicht laag voor  
     laag en beeld voor beeld op en deelt het resultaat met je  
     medeleerlingen.
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 CKV: Black-out-poetry: Hidden poems!

     Kies een aantal woorden uit een bestaand stuk tekst, een  
     krant, een boek, een glossy.... Omcirkel de woorden. Maak    
     wat er niet bij hoort zwart. Voila! Door woorden weg te  
     strepen maak je een gedicht. Je staat van jezelf te kijken  
     tot welke kunstzinnige creaties je in staat bent. Het levert  
     prachtige en verrassende kunstwerken op! De woorden  
     staan al gedrukt, aan jou om er een creatief gedicht van te  
     maken. Als er nog tijd over is, kun je je kunstwerk met  
     kleuren en/of afbeeldingen aankleden. 

 
 CKV: Rap workshop

     Tijdens een rap workshop gaan de deelnemers aan de slag  
     met teksten en beats. Dit kan zowel groepsgewijs als  
     individueel. De rap workshop start met uitleg over  
     de geschiedenis van rap, hip hop, ritme, onderwerpen  
     en schrijftechnieken. Vervolgens zal het onderwerp  
     besproken worden waar de rap over moet gaan. Na een  
     gezamenlijke oefening gaan de deelnemers hun eigen  
     raptekst schrijven en oefenen.

 
Doelgroep Leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo. 
 
Doel  Leerlingen door actieve deelname kennis laten maken met de kunstdiscipline  
  literatuur.

Kosten € 75,- per klas (max. 35 leerlingen). In deze prijs wordt uitgegaan van tenminste 3   
  activiteiten op één dag.
 
Duur  In afstemming.

  Een aantal CKV-workshops is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkings- 
  overeenkomst. De afspraken voor de CKV-workshops kunt u maken via de combinatie- 
  functionaris cultuur of rechtstreeks met de Bibliotheek (Adviseur Jeugd en Onderwijs). 
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Nederland Leest Junior
 
Inhoud Van 1 t/m 30 november wordt de 14e editie van Nederland Leest  
  georganiseerd en de 4e editie van Nederland Leest Junior. Het   
  thema is duurzaamheid.  

  Het boek dat voor de jeugd centraal staat is Borealis van Marloes   
  Morshuis. In deze ijzingwekkende thriller worden 13-jarige kinderen  
  ontvoerd en naar een geheime locatie in Alaska gebracht.  
  Na het  lezen van dit spannende verhaal over klimaatverandering zal  
  het gesprek over duurzaamheid in de klas makkelijk op gang komen.

  De Bibliotheek kan voor u kosteloos of tegen een aantrekkelijk tarief  
  lespakket(ten) bestellen om met de campagne en het thema in de klas aan de slag te   
  gaan. Hierover is begin april een mailing verstuurd. Bestellen is niet meer mogelijk.  
   
  Scholen die hebben ingeschreven, ontvangen in oktober bericht over het afhalen van  
  de lespakketten. Eén lespakket bestaat uit:
  •  32 schooledities van Borealis.
  •  Een affiche voor in de klas.
  •  Een lesbrief, waarin aandacht wordt besteed aan o.a. lezen, discussie en debat. 
 
  Meer informatie: ▶ nederlandleest.nl/junior 

Doelgroep Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van vmbo en mavo. 
 
Doel  •  Stimuleren van het leesplezier.
  •  Stimuleren van discussie en debat onder over actuele thema's. 
 
Periode  1 t/m 30 november. 

Locatie Op school.

  De lespakketten Nederland Leest zijn onderdeel van de Bibliotheek op school-
  samenwerkingsovereenkomst.

http://www.nederlandleest.nl/school-2017/
http://www.nederlandleest.nl/school-2017/


 
 
 
 
 
 
 
Boekenweek voor jongeren
Inhoud Van 20 t/m 29 september is de 5e editie van de Boekenweek voor jongeren –  
  Literatour. Deze leesbevorderingscampagne richt zich op jongeren van 15 t/m   
  18 jaar. 
 
  Er zijn verschillende mogelijkheden om op school aandacht aan deze Boekenweek te  
  besteden, bijvoorbeeld deelnemen aan de schrijverstournee Literatour of door aan  
  de slag te gaan met 3PAK, de geschenkbundel bij de Boekenweek voor jongeren  
  of de genomineerde boeken voor Beste Jongeren Boek 2019. 
  
  3PAK is een bundel met drie korte verhalen. Dit jaar wordt het 3PAK geschreven  
  door het trio Karin Amatmoekrim, Joost Klein en Margje Woodrow.. De jonge auteurs  
  gaan de uitdaging aan om alle 834.000 scholieren tussen de 15 en 18 jaar te boeien  
  met een kort verhaal. 3PAK wordt gratis weggeven in boekhandels, bibliotheken en  
  scholen en is geschikt voor alle leerlingen in de bovenbouw, van vmbo tot vwo. 

  De tien meest aansprekende boeken van het afgelopen jaar maken kans op de titel  
  Beste Boek voor Jongeren. Deze tien zijn door een volwassen vakjury speciaal  
  aanbevolen voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. Het is nu aan een jury van jongeren om  
  deze tien titels te lezen en te bepalen welk boek het beste is en de prijs Beste Boek  
  voor Jongeren 2019 verdient.  
   
  Meer informatie: ▶ boekenweekvoorjongeren.nl
 
Doelgroep Leerlingen tussen de 15 en 18 jaar. 
 
Doel  Leesbevordering. 

Periode 20 t/m 29 september
 
  
  De 3PAK-lespakketten zijn onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkings- 
  overeenkomst.

  Leuke boeken vinden onmogelijk en literatuur lezen saai? 
       Niet volgens Mark van der Linden van De Literaire Speelgoed-
       winkel!  Op de eerste dag van de Boekenweek voor jongeren deelt  
       hij tal van tips om lezen voor jongeren zo leuk mogelijk te maken. 
       De Boekproeverij-avond is op vrijdag 20 september van 20.00 tot  
       22.00 uur in de Bibliotheek Veldhoven. Entree is gratis, wel  even  
       aanmelden via ▶ bibliotheekveldhoven.nl/boekproeverij
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Jonge Jury 2020
Inhoud De Jonge Jury is een leesbevorderingsprogramma voor  
  jongeren van 12 tot 16 jaar. De jongeren lezen tussen  
  september en mei naar eigen keuze een aantal jeugdboeken   
  die een jaar eerder voor het eerst verschenen en brengen een  
  stem uit op hun favoriete titels. Iedere jongere die op een   
  boek stemt, zit in de Jonge Jury. De vijf boeken die de meeste   
  stemmen ontvangen, worden genomineerd voor de Prijs van  
  de Jonge Jury. Het winnende boek wordt bekend gemaakt               
  tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury in juni 2020 in Utrecht.  

  De Jonge Jury sluit aan bij de eindtermen van het fictie-onderwijs. Op de website   
  staan diverse mogelijkheden voor het werken met de Jonge Jury in de klas: 
  ▶ https://jongejury.nl/educatie/lesmateriaal-jonge-jury/
 
  Het lesmateriaal is in samenwerking met de vier lesmethoden Nederlands  
  (op Niveau Onderbouw, Nieuw Nederlands en Taalent) geschreven. De lesbrieven  
  sluiten naadloos aan op het curriculum en de kerndoelen per dakpan. De posters  
  en stemansichten voor in de klas en het lesmateriaal zijn gratis te bestellen in  
  de webshop.

  De Bibliotheek ondersteunt u graag bij de invulling van de Jonge Jury op school.  
  Een aantal mogelijkheden:
  •  Samenstellen van een projectcollectie Jonge Jury-boeken voor in de klas.
  •  Organiseren van een schrijversbezoek van een deelnemende schrijver, op school,  
      of in de Bibliotheek. 
  •  Bibliotheekbezoek, waarbij de leerlingen aan de slag gaan met Jonge Jury-boeken.

Doelgroep Klas 1, 2 en 3 van vmbo, mavo, havo en vwo. 
 
Doel  Jongeren enthousiasmeren voor lezen en het stimuleren van het leesplezier.  

Duur  Jonge Jury-programma: september-mei: lezen, januari-mei: stemmen, juni: vieren.
  Jonge Jury-activiteiten: afhankelijk van wensen invulling.
 
Locatie School en/of Bibliotheek en/of Tivoli Vredenburg in Utrecht (Dag van de Jonge Jury).

   
  De ondersteuningsmogelijkheden zijn onderdeel van de Bibliotheek op school-  
  samenwerkingsovereenkomst.
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Workshop Kinderboeken
Inhoud Deze workshop is ontwikkeld voor docenten Zorg en Welzijn van het Sondervick  
  College, aansluitend bij het Kinderboekenproject voor vmbo 3 en 4.     
   
  Tijdens de workshop krijgen leerlingen uitleg over de leesontwikkeling van kinderen  
  van 0 tot 12 en de boeken die bij de verschillende leeftijden passen.  
  Vervolgens worden ze rondgeleid door de jeugdBibliotheek en gaan ze individueel  
  of in groepjes boeken zoeken voor een specifieke leeftijd. De keuzes worden   
  klassikaal besproken.  
 
  Na de workshop werken leerlingen een opdracht van school uit: een boekenlijst 
  samenstellen rondom een onderwerp voor een bepaalde leeftijd. Indien gewenst   
  kunnen de boekenlijsten op de website van de Bibliotheek worden gepubliceerd. 

Doelgroep Leerlingen vmbo 3 en 4,  Zorg en Welzijn. 
 
Doel  Leerlingen inzicht geven in de leesontwikkeling en kennis laten maken met  
  het boekenaanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Duur  60 minuten.
 
Locatie In de Bibliotheek. 
  
   
  De workshop Kinderboeken is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkings- 
  overeenkomst.
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Boekproeverijen voor leerlingen
Inhoud  In deze workshop maken leerlingen kennis met verschillende boekengenres,  
   recente boektitels en jongerenauteurs.  Daarnaast gaan de onderbouw- 
   leerlingen aan de slag met de leestips app waaruit persoonlijke boekentips  
   rollen,  de bovenbouwleerlingen met een opdracht om elkaar te inspirereren. 
    
   Indien gewenst kan de workshop worden aangesloten bij een thema of project  
   zoals  bijvoorbeeld de Jonge Jury of de Boekenweek voor jongeren. 

Doelgroep  Leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo (onderbouw en bovenbouw). 
 
Doel   Leerlingen inspireren met recente jeugdboeken. 

Duur   50 minuten.
 
Locatie  Naar keuze: school of Bibliotheek. 
   
   Een aantal Boekproeverijen is onderdeel van de Bibliotheek op school- 
   samenwerkingsovereenkomst.
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Boekproeverijen voor docenten
Inhoud  Vindt u het lastig om bij te houden welke nieuwe titels er voor jongeren   
   verschijnen en om uw leerlingen te motiveren tot lezen? Laat u inspireren,   
   adviseren en informeren door één van de leesconsulenten van de Bibliotheek!
   In deze workshop bespreekt de leesconsulent een aantal recente jeugdboeken  
   aansluitend bij uw vak en het niveau van uw leerlingen en hoe u hiermee in  
   de klas aan de slag kunt. 
 
   Met de tips en ideeën kunt u het leesplezier van uw leerlingen vergroten.   
   Hiervan hebben zij hun hele (school)loopbaan profijt. Immers, als kinderen  
   plezier in lezen hebben, gaan ze meer lezen, worden ze beter in lezen  
   en worden ze beter in taal. Hierdoor kunnen ze ook hun schoolboeken beter  
   begrijpen en goed functioneren in onze talige maatschappij.  

Doelgroep  Docenten Nederlands, Maatschappijleer, Geschiedenis, Engels, Frans, Duits  
   onderbouw en bovenbouw. Geeft u een ander vak waarbij u aan de slag wilt  
   met jeugdboeken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te  
   bespreken. 
 
Doel   Docenten inspireren met recente jeugdboeken aansluitend bij hun vak  
   en voorzien tips en ideeën om hiermee het leesplezier van hun leerlingen  
   te vergroten. 

Duur   In overleg, 60-90 minuten
 
Locatie  Naar keuze: school of Bibliotheek 
   
   
   Een aantal Boekproeverijen is onderdeel van de Bibliotheek op school- 
   samenwerkingsovereenkomst.
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Workshop Leesbevordering in het vmbo
Inhoud  In een inspirerende training van twee middagen laten de trainers,  
   leesbevorderaars in hart-en-nieren, zien waarom leesbevordering
   juist in het vmbo zo belangrijk is. Daarnaast geven zij tips en ideeën die   
   direct binnen de school te gebruiken zijn. Uiteraard laten ze veel boeken   
   zien en vertellen ze hoe de docent goed op de hoogte kan blijven van  
   geschikte titels. Want er is voor iedereen een goed boek op het juiste  
   moment. De leerlingen moeten alleen ontdekken welk boek ze graag lezen. 

Doelgroep  Docenten vmbo en mavo.  
 
Doel   • Kennis opdoen over de achtergronden van leesmotivatie, leesplezier en vrij  
      lezen.
   • Kennis over een geschikte leesomgeving en een aanzet voor een goed  
      leesplan.
   • Aangescherpte collectiekennis waarbij veel nieuwe titels aan bod komen.
   • Tips en ideeën die direct toepasbaar zijn in de klas en op school.
   • Kennismaking met diverse leesbevorderingsprojecten.
   • Plan om als team gezamenlijk op de hoogte te blijven van de uitkomsten.
   • Een enthousiast en gemotiveerd team om van leesbevordering in het vmbo  
      werk te maken! 

Duur   De training bestaat uit twee dagdelen van ieder drie uur. Data en tijden  
   worden in overleg met de school vastgesteld.
   
Locatie  De training wordt idealiter aan een geheel schoolteam in-company gegeven.
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Lessenreeks informatievaardigheden
Inhoud  Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren  
   van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch  
   zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante  
   informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en   
   evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak  
   om digitale bronnen, waaronder databanken, websites en catalogi.
   In een wereld vol nepnieuws, filterbubbles en social media is het goed kunnen  
   vinden, verwerken en delen van informatie niet vanzelfsprekend. Met de  
   lessenreeks informatievaardigheden vo draagt de Bibliotheek graag een  
   steentje bij aan de ontwikkeling van bewuste, kritische en actieve leerlingen  
   die voorbereid zijn op onze mediarijke samenleving. 
 
   De lessenreeks bestaat uit 27 lessen die naar keuze zijn in te zetten binnen   
   de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs (vmbo, mavo, havo, vwo).  
   Leerlingen kunnen onder meer informatie toevoegen op Wikipedia, hun eigen  
   nepnieuws maken, junkinformatie filteren en een infographic maken. Aan de  
   hand van uw vraag, zullen wij kijken welke les(sen) het beste aansluiten.  
   U kunt deze zelf uitvoeren of laten verzorgen door één van de mediacoaches  
   van de Bibliotheek.

Doelgroep  Leerjaar 1, 2, en 3 van vmbo, mavo, havo en vwo.  
 
Doel   Goed leren vinden, verwerken en delen van informatie.

Duur   50 minuten per les.  
   
Locatie  Naar wens op school of in de Bibliotheek.
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Bouwsteen 
Activiteiten: 
Informatievaardigheden



Workshop bronnenonderzoek voor profielwerkstuk
Inhoud  In de examenklassen maken leerlingen een profielwerkstuk waarvan het 
   bronnenonderzoek een onderdeel is.  Deze workshop is gericht op diverse   
   soorten bronnen: welke zijn er,  hoe kun je hierin zoeken en waar let je op bij  
   het beoordelen van bronnen als het gaat om de betrouwbaarheid.  

   De Big6, een internationaal model dat is ontwikkeld door Michael Eisenberge  
   en  Robert Berkowitz, wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. De methode  
   bestaat uit 6 stappen waarmee je de zoekopdracht omschrijft, op zoek gaat  
   naar de resultaten en deze evalueert. Tijdens de workshop wordt ruimte  
   ingepland voor individuele begeleiding . 

Doelgroep  Bovenbouwleerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. 
 
Doel   Diverse bronnen leren kennen en gebruiken ten behoeve van het  
   profielwerkstuk.

Duur   50 minuten.  
   
Locatie  Naar keuze:
   •  In de Bibliotheek of 
   •  op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk:  
   •  Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet.
   
   De workshop bronnenonderzoek voor profielwerkstuk is onderdeel van  
   de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst.
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It's up to you
 
Inhoud Tijdens de workshop bekijken de leerlingen de film ‘It’s up to you' waarin  
  de hoofdpersonages te maken krijgen met cyberpesten. Deze interactieve film van  
  7 minuten heeft 5 eindes en 144 scenario’s. Waar het verhaal eindigt, hangt af van  
  de gemaakte keuzes van de leerlingen. Zij worden uitgedaagd om te experimenteren  
  met diverse keuzemogelijkheden, die de rest van het verhaal beïnvloeden. 
  Na het bekijken van de film volgt een korte nabespreking.

Doelgroep Leerjaar 1 en 2 van vmbo, mavo, havo en vwo. 

Doel  •  Leerlingen bewust maken van hun online gedrag en handelen.
  •  Leerlingen bewust maken van de mogelijke gevolgen van cyberpesten voor alle  
      betrokkenen.
  •  Leerlingen leren hoe ze vervelende online situaties kunnen voorkomen of melden.

Duur  2x 50 minuten. 

Locatie Naar keuze:
  •  In de Bibliotheek óf 
  •  Op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk:  
  •  Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet.
  •  Eén pc of tablet per 2 leerlingen met internetverbinding en koptelefoons.  
  

  De workshop It's up to you is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkings- 
  overeenkomst.

Bouwsteen 
Activiteiten: 
Mediawijsheid
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Databaas 2.0  
 
Inhoud Jongeren zijn het liefst zoveel mogelijk online bezig: ze hebben een blog of vlog, ze  
  gamen en appen of hebben een profiel op social media. Vaak denken ze niet na over  
  de gevolgen van het achterlaten van privégegevens op internet, zoals naam, 
  mailadres, huisadres, telefoonnummers of foto’s. Het project Databaas wil jongeren  
  bewuster leren omgaan met privacygegevens op internet en inzicht geven in wat   
  privacy nou eigenlijk is.  
 
  Databaas 2.0 bestaat uit 2 lessen van 60 minuten. Tussen les 1 en 2 zit ongeveer een  
  week in verband met het huiswerk dat thuis samen met de ouders gedaan wordt.  
  Het benodigde materiaal wordt door de Bibliotheek geleverd. 
 
Doelgroep Leerjaar 1 en 2 van vmbo, mavo, havo en vwo.

Doel  Kritisch en bewust leren omgaan met online privacy. 

Duur  2x 50 minuten.

Locatie Naar keuze:
  •  In de Bibliotheek of 
  •  op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk:  
   •  Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet.
  •  Huiswerkopdracht wordt thuis uitgevoerd. 
  

  Het project Databaas 2.0 is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkings-  
  overeenkomst.
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#Selfnie  
 
Inhoud Als er iets is waar jongeren tegenwoordig veel mee bezig zijn, dan is het wel hun   
                           online imago: hoe maak ik een mooie selfie, hoe krijg ik zoveel mogelijk volgers en  
  likes op social media? Jongeren staan niet altijd stil bij de mogelijke gevolgen van  
  het plaatsen en delen van persoonlijke informatie op social media. 
  
  #Selfnie bestaat uit 2 lessen. De eerste les gaat over online imago. In deze les worden  
  leerlingen zich bewust van hun eigen gedrag en dat van hun medeleerlingen op  
  social media. Ook gaan ze selfies beoordelen met behulp van een interactieve quiz. 
 
  Tijdens de tweede les leren leerlingen de kracht en snelheid van social media kennen.  
  Verder krijgen zij informatie over de regels en mogelijke gevolgen van de versprei- 
  ding van foto's en filmpjes op internet. Ook krijgen leerlingen tips hoe ze ongewilde  
  plaatsing van foto's en filmpjes kunnen voorkomen en melden. 
 
Doelgroep Brugklassen vmbo, mavo, havo en vwo.

Doel  •  Leerlingen bewust maken van hun online imago en de kracht, snelheid  
      en onuitwisbaarheid van foto’s en filmpjes op social media. 
  •  Leerlingen leren hoe ze vervelende online situaties, zoals sexting en grooming,   
      kunnen voorkomen en melden. 

Duur  2x 50 minuten.

Locatie Naar keuze:
  •  in de Bibliotheek of 
  •  op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk:  
   •  Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet.
   •  Toegang tot goed functionerend WiFi netwerk waarop 6-7 tablets  
       tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. 
  

  #Selfnie is onderdeel van de Bibliotheek op school-samenwerkingsovereenkomst.
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Bouwsteen 
Monitor
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Monitor Lezen en informatievaardigheden

"Je gaat toch niet zomaar iets doen?" 

Inhoud De Monitor van de Bibliotheek op school VO helpt scholen en bibliotheken om  
  effectief samen te werken. De monitor bevat gegevens over onderwerpen als  
  het lees- en leengedrag van leerlingen, de leescultuur thuis en het leesbevorderend  
  gedrag van docenten. Ook kunnen gegevens met betrekking tot het onderwerp  
  informatievaardigheden worden verzameld. 

  De meting met de monitor wordt jaarlijks uitgevoerd met behulp van digitale   
  vragenlijsten die door leerlingen en docenten worden ingevuld.  De gegevens geven  
  inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de leescultuur en bieden daarmee  
  een basis voor een doelgericht leesbevorderingsbeleid, dat jaarlijks naar aanleiding  
  van nieuwe gegevens bijgesteld kan worden.

Doel  Doelgericht aan leesbevordering werken.

Doelgroep Docenten en leerlingen. 

Periode •  November 2019 tot februari 2020: Vragenlijsten worden ingevuld.
  •  Maart/april 2020: Analyse monitorresultaten.
  •  April/mei 2020: Monitorresultaten + aanbevelingen naar schoolteam.

Locatie Op school. 

  De monitor Lezen en informatievaardigheden is onderdeel van de Bibliotheek op   
  school-samenwerkingsovereenkomst.



Mediawijsheid Meter Brabant
 
Inhoud Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom digitale geletterdheid  
  binnen het voortgezet onderwijs voert Cubiss een onderzoek uit. In het onderzoek  
  wordt  allereerst de vaardigheden betreffende de 21e eeuwse vaardigheden bevraagd  
  en vervolgens wordt ingezoomd op de digitale vaardigheden. Aan de docenten   
  wordt gevraagd om zijn/haar vaardigheden weer te geven als ook een inschatting  
  van de skills van de leerlingen op het gebied van digitale vaardigheden.
 
Doel  De uitkomsten van het onderzoek geven informatie over de wensen en behoeften   
  van Brabantse onderwijsinstellingen op het gebied van digitale geletterdheid. Het  
  Brabantse totaaloverzicht wordt weergegeven in een provinciaal rapport. Daarnaast  
  krijgt elke school die meedoet een individueel rapport, zodat zij kunnen zien waar  
  de verbeterpunten zitten waar ze op in willen/kunnen zetten. Het biedt een goede  
  basis om een vervolgplan te maken. Een mooie kans voor scholen om te zien hoe   
  mediawijs ze zijn. Aan de hand van deze resultaten kan Cubiss samen met  
  de Bibliotheek en de school vervolgstappen bepalen om digitale geletterdheid in  
  het onderwijs structureel vorm te geven.

Doelgroep Schoolteam. 

Datum In overleg.

Duur  Ten behoeve van de meting vullen de docenten een online vragenlijst in.  
  Naar verwachting is de tijdsinvestering zo’n 15 minuten. School en Bibliotheek  
  bespreken vervolgens de resultaten en de mogelijke vervolgstappen. 

Locatie Op school.

  
  De Mediawijsheid Meter Brabant is onderdeel van de Bibliotheek op school- 
  samenwerkingsovereenkomst.
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Vragen?  Heeft u vragen over de educatieve producten en diensten van de Bibliotheek  
   Veldhoven, dan kunt u terecht bij Miranda Schaap, Adviseur Jeugd &  
   Onderwijs: ▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl | T: 040 - 368 69 83. 

Adres    de Bibliotheek Veldhoven  
   Meiveld 2
   5501 KA Veldhoven

Openingstijden Ma/wo  10.30-17.30 uur
   Di/do/vr  10.30-20.00 uur
   Za   10.30-15.30 uur

Website  ▶ bibliotheekveldhoven.nl

Nieuwsbrief  Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes rondom lezen, activiteiten  
   en acties van de Bibliotheek? Meld u aan voor de BiebTalk, de nieuwsbrief   
   voor het voortgezet onderwijs via ▶ dbos@bibliotheekveldhoven.nl.

Social media  De Bibliotheek Veldhoven is ook te volgen via ▶ Facebook, ▶ Twitter,  
   ▶ YouTube en ▶ de algemene nieuwsbrief. 

Contact
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