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Kinderen kunnen al vanaf heel jonge leeftijd met hun ouders spelenderwijs genieten 
van boekjes. Samen plaatjes kijken en samen praten of zingen is goed voor het contact 
met de baby en voor de taalontwikkeling van het kind. De Bibliotheek werkt daarom met  
het landelijk programma BoekStart. 
   
Inwoners van Veldhoven ontvangen een brief met BoekStartbon van de gemeente 
Veldhoven wanneer hun baby een paar maanden oud is. Met de bon kunnen ouders in 
de Bibliotheek het BoekStartkoffertje en een gratis Bibliotheekpas ophalen. Hiermee 
kunnen ze meteen babyboeken lenen. Naast de gemeente is consultatiebureau Zuidzorg 
een belangrijke samenwerkingspartner. Tijdens de gesprekken op het consultatiebu-
reau is ook aandacht voor het plezier en het belang van lezen met baby’s.

 BoekStartapp
 De BoekStartapp bevat filmpjes, heldere informatie en  
  handige voorleestips. Ook zijn er de nieuwste boekentips    
  voor baby, dreumesen en peuters opgenomen. Verder is het  
  in de app mogelijk om een voorleeswekker in te stellen die  
  aangeeft wanneer het tijd is om voor te lezen. De BoekStart 
  app is gratis te downloaden voor iPhone en Android- 
  telefoon. 
 

BoekStart-websites
Voor ouders en opvoeders is er de site ▶ boekstart.nl. Hierop staan boekentips, 
voorleestips en leestips per leeftijdscategorie. Ook is op de site aandacht voor media-
opvoeding en zijn liedjes verzameld. Een paar keer per jaar verschijnt het E-Magazine 
BoekStart voor jou, boordevol nieuwtjes, weetjes en activiteiten om zelf mee aan de slag 
te gaan. 
Voor professionals van onder meer de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg is er de 
website ▶ boekstartpro.nl. In de toolkit op de site is informatie verzameld over onder 
meer collectie en het maken van een voorleesplan. Ook zijn er diverse filmpjes 
verzameld over werken met BoekStart in de Kinderopvang, lezen met baby’s en 
interactief voorlezen.

BoekStart
voor baby’s

http://www.boekstart.nl
https://www.boekstartpro.nl/
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BoekStart in de Kinderopvang is een landelijk programma met als doel: meer plezier in 
(voor)lezen en wijzer met media. Het stimuleren en bevorderen van het voorleesklimaat 
vormt de basis. Hierbij is sprake van een actuele, gevarieerde collectie, dagelijks voorle-
zen en geschoolde medewerkers. Daarnaast heeft het programma als doel het verhogen 
van ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling van hun kind. Naar wens van de kinder-
opvanglocatie wordt het programma verbreed met het onderdeel mediaopvoeding. 
In dit samenwerkingsprogramma bundelen de kinderopvang en de bibliotheek hun 
expertise en werken samen aan:

•    Het inrichten van een aantrekkelijke (voor)leesplek.
•    Het samenstellen van een actuele, gevarieerde collectie die aansluit bij de doelgroep  
      van de kinderopvanglocatie.
•    Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers.
•    Het bevorderen van het ouderpartnerschap.
•    Het opstellen van een voorleesplan en het uitvoeren van voorleesactiviteiten. 
•    De samenwerking in het lokale leesbevorderingsnetwerk.

      Feestelijke opening 
      In oktober was de feestelijke opening van  
      de eerste BoekStart in de Kinderopvanglocatie  
      in Veldhoven bij Korein Kinderplein,  
      De Messenmaker.  
      De pilot op deze locatie loopt nog t/m het einde 
       van 2019. 

Doorgaande lijn lezen en mediawijsheid 
BoekStart is een landelijk programma en onder- 
deel van Kunst van Lezen, een samenwerking  
tussen Stichting Lezen en de openbare bibliotheken  
in Nederland. Boekstart voor baby’s en BoekStart  
in de kinderopvang vormen samen met  
de Bibliotheek op school po en vo een doorgaande  
lijn lezen en mediawijsheid.

Interesse?
Heeft u interesse in BoekStart in de Kinderopvang?  
Neem contact op met Team Jeugd & Onderwijs, zie ▶ pagina 18 voor contactgegevens. 

BoekStart
in de 
Kinderopvang



Boeken en andere 
materialen lenen

 
Instellingenabonnementen
Inhoud Voor consultatiebureaus, kinderopvang en andere voorschoolse instellingen is er  
  een speciaal instellingenabonnement. U heeft de keuze uit een Basis of Plus jaar  
  abonnement. 

  Basis abonnement scholen en instellingen 
  •  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 abonnement scholen en instellingen 
  •  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.
  
Locatie De materialen kunt u zelf uitzoeken in de bibliotheek. Ook is het mogelijk om  
  materialen online te reserveren, u krijgt een bericht zodra deze voor u klaar staan. 

Kosten •  Basis abonnement scholen en instellingen:  € 43,- per jaar.
  •  Plus abonnement scholen en instellingen:  € 62,- per jaar. 
 
  Wilt u dat er meerdere materialen gelijktijdig voor u klaar staan? Kijk dan eens    
       naar de mogelijkheid voor het lenen van ▶ project- en themacollecties.

Hoe kan ik online verlengen?

▶ bibliotheekveldhoven.nl 
• Ga naar ‘Mijn Bibliotheek’ en log in met uw  
     pasnummer 
• Als geboortedatum vult u in: 01/01/1990
• Klik of tik vervolgens op Verlengen 
 
▶ bibliotheekveldhoven.nl/bibliotheek-app
• Download de Iguana Bibliotheek app op  
     uw smartphone of tablet en log in met  
     uw pasnummer 
• Als pincode vult u voor  een schoolpas in: 01/01/1990
• Tik in het overzicht op Verlengen

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/over-de-bibliotheek/lidmaatschap-en-tarieven.html
http://webopac.bibliotheekveldhoven.nl/webopac/Pa.csp?Profile=profile01
http://appdebibliotheek.nl/
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Project- en themacollecties
 
Inhoud Werkt u met de kinderen aan een thema of gaat u aan  
  de slag met een project? De Bibliotheek kan hierbij  
  collecties op maat samenstellen.  
   
  Een project- of themacollectie bestaat uit 10, 20 of 30  
  boeken of andere materialen, die naar wens en  
  aansluitend op de doelgroep wordt samengesteld.   
  
  De collecties carnaval, pasen, seizoenen, Sint en kerst  
  bestaan vanwege de grote vraag uit 5 titels.  
  Deze kunnen naar wens aangevuld worden met andere titels.

Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van uw (VVE) programma’s. 

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

Locatie U kunt de collecties ophalen in de Bibliotheek en gebruiken op uw instelling.

Kosten •  10 boeken voor € 5,50. 
  •  20 boeken voor € 10,-. 
  •  30 boeken voor € 13,50. 

Wisselcollecties
 
Inhoud Wilt u voor een langere periode gebruik maken van een 
  collectie boeken en andere materialen? Dan kunt u gebruik  
  maken van een wisselcollectie.  
  De omvang en de inhoud van de collectie kan naar wens  
  worden samengesteld.  

Doel  Bibliotheekmaterialen lenen voor een langere periode 
  ter ondersteuning van uw (VVE) programma’s.

Duur  Aanvraagtermijn:  minimaal 6 weken vóór gewenste 
  ophaaldatum. Uitleentermijn: half of heel jaar.

Locatie Op de instelling.

Kosten Half jaar:    € 3,50 per titel. 
  Heel jaar:    € 6,- per titel.
  

  Indien gewenst kunnen de collecties bezorgd en opgehaald worden voor € 17,- per rit.
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Voorleesplaten
 
Inhoud Met de voorleesplaten van de Bibliotheek wordt voorlezen nóg leuker!  
  Elke pagina van het boek is op groot formaat geprint en geplasticifeerd en de voor  
  te lezen tekst staat per pagina op de achterzijde. De voorleesplaten worden uitgeleend  
  in een praktische, stevige plastic koffer.  
  Een overzicht van de beschikbare titels vindt u in de online Bibliotheekcatalogus  
  (tik als zoekopdracht ‘Voorleesplaten’ in). U kunt de voorleesplaten na inloggen ook  
  meteen reserveren. 

Doel  Stimuleren van de taalontwikkeling en meer voorleesplezier.

Duur  Uitleentermijn: 6 weken.
  Verlengen is mogelijk (tenzij gereserveerd voor een andere lener).

Locatie U kunt de voorleesplaten ophalen in de Bibliotheek en gebruiken op uw instelling.

Kosten Lenen is gratis, reserveren kost € 1,10 per titel met een Basis abonnement en is kosteloos  
  met een Plus abonnement.

Kamishibaiplaten
 
Inhoud Heeft u ook zo’n spannend, Japans vertelkastje op uw instelling? Dan hoeven we u niet  
  te vertellen hoe zo’n bijzondere ervaring de kinderen beleven als u aan de hand hiervan  
  een verhaal vertelt. In de Bibliotheek kunt u Kamishibaiplaten lenen om samen met de  
  kinderen nog meer verhalen te beleven.  
  Een overzicht van de beschikbare titels vindt u in de online Bibliotheekcatalogus  
  (tik als zoekopdracht ‘Kamishibaiplaten’ in). U kunt de Kamishibaiplaten na inloggen  
  ook meteen reserveren. 

Doel  Stimuleren van de taalontwikkeling en meer voorleesplezier. 

Duur  Uitleentermijn: 6 weken.
  Verlengen is mogelijk (tenzij gereserveerd voor een andere lener).

Locatie U kunt de voorleesplaten ophalen in de Bibliotheek en gebruiken op uw instelling.

Kosten Lenen is gratis, reserveren kost € 1,10 per titel met een Basis abonnement en is kosteloos  
  met een Plus abonnement.

  Indien gewenst kunt u de voorlees- en Kamishibaiplaten ook lenen als onderdeel van 
       de project- en themacollecties.
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Inhoud Laat de verhalen uit de prentenboeken nog meer tot de verbeelding spreken aan  
  de hand van deze speciaal samengestelde voorleeskisten. Elke voorleeskist bevat  
  het gelijknamige prentenboek én diverse voorwerpen om het verhaal te beleven. In  
  de bijgevoegde lesbrief staan tips en suggesties voor de introductie van het boek,  
  verwerkingsactiviteiten en/of informatie voor thuis. 
 
Doel  Stimuleren van de taalontwikkeling en meer voorleesplezier. 
 
Duur  Uitleentermijn: 6 weken. 
 
Locatie U kunt de voorleeskisten ophalen in de Bibliotheek en gebruiken op uw instelling. 
 
Kosten € 10,- 

  
Voorleeskist: Anna eet graag fruit
 
Verhaal In het verhaal gaat Anna met haar moeder naar de markt om fruit te kopen. Anna is dol  
  op fruit en fruitdrankjes. Ze kopen appels, sinaasappels, bananen en aardbeien.  
  Als Anna en haar moeder thuiskomen maken ze een heerlijke smoothie.

Thema’s Eten, winkelen, naar de markt, fruit. 
  
Inhoud •  Boek ‘Anna eet graag fruit’ van Kathleen Amant en 5 andere boeken over het thema. 
  •  Handpop Anna , stoffen mandje met groente en stoffen mandje met fruit, bordje  
      en een kassa.
  •  Lesbrief.

Voorleeskisten
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Voorleeskist: Boer Boris gaat naar oma
 
Verhaal Boer Boris heeft met zijn zusje Sam en broertje Berend een hele hoop appels, peren en  
  pruimen geplukt. Lekker hoor, maar wat moeten ze met zoveel fruit? “We gaan ermee  
  naar oma in Den Haag”, zegt Boris Boer. “Die bakt van appels taarten en van peren  
  maakt ze sap, en van pruimen maakt ze jam voor op beschuit en in de pap.”  
     En dus gaan ze op pad, met de trein naar Den Haag.  
 
Thema’s Vervoer, familie, eten en drinken. 
  
Inhoud •  Boek ‘Boer Boris gaat naar oma’ van Ted van Lieshout en 5 andere boeken over  
       het thema. 
  •  Vingerpopje Boer Boris, laarsjes, treinset, auto’s.
  •  Lesbrief. 

Voorleeskist: Dat ben jij, Kiki!
 
Verhaal Kiki en opa kijken samen foto’s. Wie ligt daar in dat wiegje? Wie is er net lekker in bad  
  geweest? En wie is dat jarige kleine eendje dat zoveel cadeautjes krijgt? Dat ben jij Kiki!
 
Thema’s Identiteit, familie. 
  
Inhoud •  Boek ‘Dat ben jij, Kiki!’ van Amy Hest en 5 andere boeken over het thema.
  •  Tekening van Kiki, Kiki vingerpopje, Kidizoom Digitale fotocamera met toebehoren.
  •  Lesbrief.
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Voorleeskist: Dikkie Dik, de zon de zee en de wind
 
Verhaal Dikkie Dik en Beer liggen lekker op het strand. Maar dan blaast de wind Beer de zee in!  
  Oe! Als Dikkie Dik Beer wil gaan redden, spettert een golf hem helemaal nat. Gelukkig  
  droogt hij snel weer op in de warme zon. Wat fijn is het aan het strand! 
 
Thema’s Zomer, vakantie, water, strand. 
  
Inhoud •  Boek ‘Dikkie Dik, de zon de zee en de wind’ van Jet Boeke en 5 andere boeken over  
                               het thema. 
  •  Dikkie Dik knuffel, beer, plastic krabje, zonnehoed van stro, handdoek.
  •  Lesbrief. 

Voorleeskist: Een huis voor Harry
 
Verhaal Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat hij mee  
  naar buiten. Dan verdwaalt Harry in de stad. Alleen Vera weet de weg naar huis.  
  Kan iemand hem helpen Vera te vinden?
 
Thema’s Verdwalen, huizen, katten. 
  
Inhoud •  Boek ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers en 5 andere boeken over het thema. 
  •  Cd met liedje ‘Een huis voor Harry’.
  •  Harry knuffel en vingerpopje.
  •  7 Kartonnen huizen en 12 kartonnen dierenkaarten.
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Voorleeskist: Karel gaat naar school
 
Verhaal Karel gaat vandaag voor de eerste keer naar school. Hij gaat met mama mee.  
  Maar hij draagt zelf zijn schooltas!
 
Thema’s Naar school gaan, iemand welkom heten. 
  
Inhoud •  Boek ‘Karel gaat naar school’ van Liesbet Slegers en 5 andere boeken over het thema.
  •  Pop Karel, rugzak, blokkenkar, poppenkastpoppen schaap en kabouter. 
  •  Lesbrief.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeskist: Ssst! De tijger slaapt
 
Verhaal De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, maar ze willen  
  de tijger niet wakker maken. Ze hebben veel ballonnen bij zich. Misschien dat het  
  daarmee lukt? 
 
Thema’s Feest, verjaardag. 
  
Inhoud •  Boek ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup en 5 andere boeken over het thema. 
  •  Vingerpopje tijger, tijgercape, ballonenpomp, feestmuts met kaarsjes, plastic taart.
  •  Lesbrief.
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Voorleeskist: We hebben er een geitje bij!
 
Verhaal Op de kinderboerderij hebben ze er een geitje bij. Mik gaat kijken. Ga je mee?
 
Thema’s Geboorte, kinderboerderij, jonge dieren. 
  
Inhoud •  Boek ‘We hebben er een geitje bij!’ van Marjet Huibers en 5 andere boeken over  
                               het thema.
  •  Vingerpopje geitje, handpoppen kip, koe, konijn, paard en varken, plastic  
                               tuingereedschap, rode laarsjes. 
  •  Lesbrief.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeskist: Za-za’s baby broertje
 
Verhaal Za-za de zebra krijgt een babybroertje. Plots heeft niemand meer aandacht voor haar,  
  alleen voor de baby. Pas als ze zelf met de baby kan spelen, vindt ze het leuk. En als de  
  baby slaapt, krijgt zij ook weer aandacht van papa en mama.
 
Thema’s De komst van een broertje of zusje. 
  
Inhoud •  Boek ‘Za-za’s baby broertje’ van Lucy Cousins en 5 andere boeken over het thema. 
  •  Houten bedje, 3 zebraknuffels, rompertje, plastic borstel en kam.
  •  Lesbrief.
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Voorleesbezoek
 
Inhoud Rondom een bepaald thema of landelijke campagne zoals de Kinderboekenweek  
  en de Nationale Voorleesdagen kunt u een leesconsulent van de Bibliotheek uitnodigen   
  om te komen voorlezen. Thema en duur van het voorleesbezoek bepaalt u in overleg met  
  de Bibliotheek. 

Doelen •  Stimuleren van het (voor)leesplezier. 
   •  Vergroten van de woordenschat.

Duur  30 minuten. 

Locatie Op uw instelling of in de Bibliotheek. 

Kosten € 13,50. 
 
  Elke 2e dinsdag van de maand is vanaf 11.00 uur in de bibliotheek een peuterochtend.  
       Entree is gratis. Wilt u met een groep komen? Dan graag even aanmelden via tel: 040-2532901  
       of jeugd@bibliotheekveldhoven.nl.  
 
Voorleesbezoek met de Kamishibai
 
Inhoud De Kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt.   
  De beeldende vertelwijze zorgt ervoor dat de kinderen worden meegezogen in  
  het verhaal. De leesconsulent verzorgt voor u een interactief voorleesbezoek met  
  de Kamishibai. Van verschillende prentenboeken en thema’s zijn speciale Kamishibai-  
  platen beschikbaar die de vertellingen ondersteunen. 

Doelen •  Samen met de kinderen een verhaal beleven.  
  •  Kinderen bekend maken met andere overdrachtsvormen. 
  •  Vergroten van de woordenschat.
  •  Spraak- en taalontwikkeling. 

Duur  30 minuten. 

Locatie Op uw instelling of in de Bibliotheek. 

Kosten € 13,50.  
   

Activiteiten
voor kinderen/ 
kinderopvang
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Groepslenen
 
Inhoud Wilt u met uw groep boeken en andere materialen uitzoeken om te lenen?  
  Dit is mogelijk tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. Het is aan te bevelen om  
  de tijd van uw bezoek met de Adviseur Jeugd & Onderwijs of één van  
  de lees- en mediaconsulenten af te stemmen.  
 
Doelen Afhankelijk van de invulling van de pedagogisch medewerker, bijvoorbeeld:
  •  Boeken uitzoeken ten behoeve van voorlezen of thema.
  •  Kennismaking met de bibliotheek. 

Duur  Zelf te bepalen, advies is maximaal 60 minuten.

Locatie In de Bibliotheek.

Kosten Gratis.

 
 
Bibliotheekbezoek
 
Inhoud Tijdens het Bibliotheekbezoek neemt een leesconsulent graag de tijd om uw groep  
  vertrouwd te maken met de Bibliotheek. Hij of zij leest één of meerdere verhaaltjes voor  
  en vertelt over boekjes en de bieb. Deze introductie duurt ongeveer een half uur,   
  waarna u op uw gemak met uw groep de jeugdafdeling kunt ontdekken, materialen  
  uitzoeken en lenen.

Doelgroep Peuters. 
 
Doelen In afstemming met de pedagogisch medewerker, bijvoorbeeld:
  •  Boeken uitzoeken ten behoeve van voorlezen of een thema.
  •  Kennismaking met de Bibliotheek. 

Duur  Introductie door leesconsulent duurt 30 minuten.

Locatie In de Bibliotheek.

Kosten € 13,50.
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De Nationale Voorleesdagen
 
Inhoud: Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale 
  Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan  
  kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.  
  Zo worden kleintjes grote lezers! 

Gratis peuterpakket
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontvangen jaarlijks een gratis peuterpakket om 
mee te doen met  de Nationale Voorleesdagen. Wilt u lessen en/of  speeltips bekijken of 
downloaden? Dat kan op de speciale website:  ▶ nationalevoorleesdagen.nl/kinderopvang 
 
Voorleesbezoek 
In de periode van de Nationale Voorleesdagen kunt u een leesconsulent van de Bibliotheek 
uitnodigen voor een extra feestelijk voorleesbezoek. Hij of zij leest voor uit het Prentenboek 
van het Jaar en/of een andere leuk prentenboek. Ook is er voor elke groep een leuke attentie.  
Het voorleesbezoek duurt ongeveer een half uur.  
 
Themacollectie 
U kunt een themacollectie bij de Bibliotheek aanvragen met een selectie van leuke voorlees-
boeken, bijvoorbeeld uit de Prentenboek top 10. 

Prentenboek van het Jaar 
Moppereend, geschreven door Joyce Dunbar en geïllustreerd door 
Petr Horáček, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2020.  
Het boek zal een centrale rol vervullen in de materialen van  
De Nationale Voorleesdagen 2020. Naast dit boek werden negen 
andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien 
van De Nationale Voorleesdagen vormen.
Meer informatie: ▶ www.nationalevoorleesdagen.nl 

Doelgroep: Kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.  
 
Doel:   Stimuleren van (voor)leesplezier.

Data:   Woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari.

Locatie In de Bibliotheek of op uw instelling. 

Kosten:   Afhankelijk van de wensen:
  •  Themacollectie Voorleesdagen: € 5,50 voor 10 boeken.   
  •  Voorleesbezoek door de Bibliotheek € 13,50 per 30 minuten. 

http://onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl
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Media Ukkie Dagen
 
Inhoud:  Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Ze weten  
  feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te vinden op de tv, smartphone van  
  mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee en als ouder heb je  
  even je handen vrij. Maar veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van  
  hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang achter een scherm? En de filmpjes en  
  spelletjes die ze bekijken en spelen, is dat goede content? 
   
  De jaarlijkse Media Ukkie Dagen campagne (zie ook ▶ mediaukkiedagen.nl) is  
  een mooie aanleiding om met ouders in gesprek te gaan over mediaopvoeding.  
  De bibliotheek ondersteunt u hierbij graag. Bij het onderdeel infobijeenkomst  
  mediaopvoeding (zie ▶ pagina 17) is een aantal mogelijkheden genoemd. Wilt u  
  een andere invulling waarbij de bibliotheek kan ondersteunen? Neem gerust  
  contact op om de mogelijkheden te bespreken.
 
Doelgroep:  Ouders en (professionele) opvoeders van kinderen van 0 t/m 6 jaar. 

Doel:   Voorlichting geven over mediaopvoeding van jonge kinderen.

Data:   27 maart t/m 3 april 2020. 

Locatie In de Bibliotheek of op uw instelling. 

Kosten:   Afhankelijk van de wensen. 

Activiteiten voor
ouders/opvoeders

https://www.mediaukkiedagen.nl/
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Infobijeenkomst mediaopvoeding
 
Inhoud Kinderen groeien op in een wereld vol media. Wat doet dat   
  eigenlijk met ze? En wat doet dat met u, als pedagogisch  
  medewerker? Heeft u zorgen of ziet u vooral kansen?

  De infobijeenkomst is een interactieve presentatie met  
  informatie, demonstratie en dialoog waarin de (digitale)  
  wereld waarin jonge kinderen opgroeien centraal staat.

  Onderwerpen die onder meer aan bod komen: 
  •  Aandacht voor zorgen en kansen.
  •  Het belang van mediaopvoeding. 
  •  Kritisch omgaan met media.

  Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen aan de media- 
  coaches. 
 
Doelen •  Informeren over het mediagedrag en de mediaontwikkeling van 0-6 jarigen.
  •  Tips en handvatten bieden voor mediaopvoeding van 0-6 jarigen.

Doelgroep Ouders en professionele opvoeders van jonge kinderen. 

Datum In overleg.

Locatie Op uw instelling. 
 
Kosten € 27,50 per uur. 
 

Infobijeenkomst lees- en taalontwikkeling
 
Inhoud De Bibliotheek verzorgt graag een (deel van) een ouderbijeenkomst op uw instelling.  
  De inhoud wordt met u afgestemd en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:
  •  Waarom, wanneer, waar, hoe en wat voorlezen? 
  •  Interactief voorlezen.
  •  Voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters.

Doel  Ondersteunen van voorschoolse instellingen in de voorlichting aan ouders over  
  lees- en taalontwikkeling en het belang van voorlezen op het gebied van  
  (voor)leesbevordering.

Doelgroep Ouders en professionele opvoeders van jonge kinderen. 

Datum  In overleg.  
 
Locatie Op uw instelling. 
  
Kosten € 27,50 per uur. 
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Inschrijven en contact
Contact  Wilt u gebruik maken van één of meerdere onderdelen uit de brochure of heeft  
   u hierover vragen? Neem dan contact op met Miranda Schaap, Adviseur Jeugd  
   & Onderwijs:  
   ▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl | T: 040 - 368 69 83 
    
   De lees- en mediaconsulenten van de Bibliotheek Veldhoven zijn: 
   Imke Duijf   ▶ i.duijf@bibliotheekveldhoven.nl
   Martijn van Herpen  ▶ m.herpen@bibliotheekveldhoven.nl 
   Maya Pennings ▶ m.pennings@bibliotheekveldhoven.nl 
   Monique Laudy  ▶ m.laudy@bibliotheekveldhoven.nl

Nieuwsbrief  Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes rondom lezen, activiteiten  
   en acties van de Bibliotheek? Meld u aan voor het Biebbabbeltje, de nieuwsbrief  
   voor voorschoolse instellingen via ▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl

Social media  De Bibliotheek Veldhoven is ook te volgen via ▶ Facebook ▶ Twitter   

mailto:m.schaap%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:i.duijf%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:m.herpen%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:m.pennings%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:m.laudy%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
mailto:jeugd%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://twitter.com/BiebVeldhoven
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de Bibliotheek Veldhoven 
Meiveld 2 • 5501 KA • Veldhoven
Tel: 040-253 29 01 
▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl

Openingstijden
Maandag & woensdag:       10.30-17.30 uur
Dinsdag, donderdag & vrijdag:  10.30-20.00 uur
Zaterdag:      10.30-15.30 uur
▶ www.bibliotheekveldhoven.nl

mailto:jeugd%40bibliotheekveldhoven.nl?subject=
http://www.bibliotheekveldhoven.nl

	▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl  
	Ouderbijeenkomst        12 

