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Wegduiken in een mooi boek, samen praten over een verhaal
en in gesprek gaan over de manier waarop we online met
elkaar communiceren. Als professionals weten we hoe we de
leesvaardigheid, het leesplezier en het digitale burgerschap
van kinderen ontwikkelen.
Op dit moment groeit een hele generatie op die nog maar
moeilijk voor lezen te porren is. De jeugd leest nog wel, maar
dan vooral korte tekstjes zoals appjes en posts op sociale media.
Dit minder ‘diep’ lezen zorgt ervoor dat hun leesvaardigheid
daalt, waardoor het plezier in lezen weer afneemt. Zelf vinden
ze dit prima, ze weten niet wat ze missen. Maar voor onze
samenleving is het een grote zorg. Goede lees- en digitale
vaardigheden zijn nauw met elkaar verbonden en van cruciaal
belang, zonder kun je je zaakjes niet goed regelen.
Het is daarom belangrijk dat wij de jeugd ook kunnen ondersteunen bij digitaal burgerschap, zodat kinderen vaardigheden
kunnen ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in onze
digitale maatschappij.
De kinderopvang, onderwijs, bibliotheken en overheid – alleen
samen kunnen we het tij keren. Het Ministerie van Onderwijs
beloofde eind vorig jaar het leesonderwijs, digitale geletterdheid
en burgerschap een vaste plek in het curriculum te geven.
Laten we als werkveld de handen ineen slaan om deze generatie
kinderen en tieners weer aan het lezen te krijgen en perspectief
bieden in de online wereld. Met een uitgebalanceerde schoolbibliotheek en boeken die aansluiten bij de belevingswereld
van alle kinderen en hulp bij het ontwikkelen van digitale
geletterdheid en burgerschap, bouwen we aan een
samenleving waarin ieder kind straks actief
mee kan doen.
Suzanne Körmeling

klimaatneutraal

Programmaleider lezen, taal & digitaal - jeugd

natureOffice.com | NL-077-764427
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Samen brengen
we de jeugd weer
aan het lezen

2
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Zo bestel je

Vind je
contactpersoon

Met dit simpele stappenplan regel je snel je
bibliotheekbezoek, workshop, groepsabonnement
of collectie boeken voor in de klas.

Maak je je zorgen over
schooljaar 2020-2021?
Bestel toch je collecties
en plan je activiteiten.
Als het niet door kan
gaan vinden we samen
een oplossing.

1. Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie
2. Kies op de pagina of onder het tabje Educatie voor

‘voorschoolse educatie’, ‘primair onderwijs’ of ‘voortgezet onderwijs’.
Op die pagina’s zie je een overzicht van het aanbod.

3. Klik op Naar de webwinkel en selecteer een categorie.
Ben je een VO school?
Dan kun je ook
afrekenen met de
CJP cultuurkaart.

4.

Foto’s: Anna van Kooij

#corona

Heb je vragen? Neem contact met ons op.

Annemieke de Geest

Carolien Krikhaar

specialist educatieve collectie
a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 19 43

c.krikhaar@bibliotheekutrecht.nl
06 – 218 348 05
Voortgezet onderwijs: alle bibliotheken

Jessie Hanssen

Susanne Lolkema

j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl
06 – 474 623 43
Primair onderwijs: bibliotheken Oog in Al,
Leidsche Rijn Centrum, De Meern,
Vleuterweide, Vleuten en Waterwin

s.lolkema@bibliotheekutrecht.nl
06 – 103 322 00
Primair onderwijs: bibliotheken Neude
en Overvecht

Binnen de gekozen categorie kan je een activiteit, workshop
of collectie aanklikken.

5. Klik op de pagina van de activiteit, collectie of workshop van

jouw keuze op reserveren en rond je bestelling af in de webshop.

Tineke van der Schaaf

Dagmar Heijtze

c.van.der.schaaf@bibliotheekutrecht.nl
06 – 439 089 73
Voorschoolse educatie: bibliotheken Neude,
Leidsche Rijn Centrum, De Meern, Oog in Al,
Parkwijk, Tuinwijk, Vleuten, Vleuterweide
en Waterwin
Primair onderwijs: bibliotheken Hoograven,
Lunetten, Kanaleneiland, Tuinwijk en Zuilen

d.heijtze@bibliotheekutrecht.nl
06 – 391 283 81
Voorschoolse educatie: bibliotheken
Hoograven, Kanaleneiland, Lunetten,
Overvecht en Zuilen
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Voorschoolse educatie

Collecties
Samen met ouders spelen pedagogisch
medewerkers een belangrijke rol in de
ontwikkeling van jonge kinderen. Vooral als het
gaat om taalontwikkeling. Voorlezen is daarbij
cruciaal. Dankzij boeken maken peuters kennis
met de wereld en doen ze ervaringen op.

1. Prentenboeken
bij taalmethodes

3. Wisselcollectie
Foto: BoekStart

Een mix van 40 prentenboeken, zoekboeken en
versjesboeken. Kom ze zelf uitzoeken. Je mag
ze tussentijds 1 keer gratis komen ruilen.

Kant-en-klare collecties van 20 prentenboeken
die passen bij taalmethodes, zoals Puk&Ko,
Piramide of Kaleidoskoop.

Prijs: € 71
Duur: 1 schooljaar

Prijs: € 21
Duur: 4 weken

4. Groepsabonnement

2. Seizoenen
en feestdagen

Leen de leukste boeken in de bibliotheek.
Maximaal 40 boeken per keer (boetevrij).
Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie om je
abonnement te bestellen of te verlengen.

Kant-en-klare collecties van 20 prentenboeken
rond de seizoenen en feestdagen.
Prijs: € 21
Duur: 4 weken

Prijs: € 71 per schooljaar
Duur: 6 weken
Locatie: bibliotheek naar keuze

Activiteiten
Ouderbijeenkomst

Bibliotheekbezoek voor
peuters, ouders en pm’ers
Plezier met een
prentenboek

Hoe breng je ouders in contact met boeken
en maak je ze enthousiast over voorlezen?
De Bibliotheek Utrecht komt naar je toe met een
presentatie of workshop voor ouders. Op elk
gewenst moment. De bijeenkomst geeft ouders
inzicht in het belang van voorlezen. Uiteraard
met aandacht voor leesplezier, woordenschat
en veel mooie en nieuwe boeken.

Kom met de groep naar een van de 13 bibliotheken in Utrecht. Beleef een wervende en
gezellige ontvangst. De peuters luisteren naar
een verhaal en het ‘begrijpend luisteren’ wordt
gestimuleerd, door het stellen van vragen en
het starten van gesprekjes.

Bestellen?
Ga via bibliotheekutrecht.nl/
voorschools naar de webwinkel.
Mis je iets of heb je vragen?
Neem contact met ons op.

6

Ouders van kinderen in de peutercentra met voorschoolse
educatie ontvangen deze activiteit, dankzij subsidie van
de Gemeente Utrecht, gratis. Zij ontvangen een uitnodiging hiervoor in het voorjaar van 2020.

Prijs: € 70
Duur: 45 minuten
Leeftijd: 2,5 - 4 jaar
Groepsgrootte: max. 17 peuters
(excl. ouders en pm-ers)

Regel jouw activiteit snel op
bibliotheekutrecht.nl/voorschools of
neem contact op met je accountmanager.
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Primair onderwijs

Collecties
Liefde voor lezen kun je niet vroeg genoeg ontwikkelen.
Daarom helpt de bieb je met alle liefde bij het samenstellen
van de collectie boeken in je lokaal of schoolbibliotheek.
Zo hebben jij en je leerlingen straks de leukste boeken
voor het grijpen.

3. Boek- en
filmcollecties

4. Kinderboekenweek

Groep 1 t/m 8
15 boeken bij het thema ‘En toen’ van de
Kinderboekenweek.

Groep 1 t/m 8
Eerst lekker lezen en daarna film kijken. In deze
collectie vind je 30 titels, zowel boeken als dvd’s.

Prijs: € 41 (1 collectie per school, op = op)
Duur: 4 weken

Prijs: € 51 per collectie
Duur: 6 weken

Boek en film
‘Kapsalon Romy’

5. Seizoenen
en feestdagen

Nieuw

Groep 1 t/m 8
Kant-en-klare collecties van 20 boeken rond
de seizoenen en feestdagen.

Groep 6 t/m 8
Ontroerend verhaal over Romy en haar strenge
oma die steeds vergeetachtiger én liever wordt.

Prijs: € 21 per collectie (op = op)
Duur: 4 weken

1. Taalcollecties

Groep 1, 2 en 3
Deze collectie van 20 boeken sluit aan bij de
taalmethode van je school.

Bestellen?

Prijs: € 21 per collectie
Duur: 4 weken

Ga via bibliotheekutrecht.nl/
primaironderwijs naar de webwinkel.
Mis je iets of heb je vragen?
Neem contact met ons op.

2. Themacollecties

Groep 1 t/m 8
Kant-en-klare collecties van 25-30 informatieve
en verhalende boeken rond een thema.
Prijs: € 51 per collectie
Duur: 4 weken

Nieuwe thema’s Nieuw

Toneellezen

Kleuterlezen

Groep 4 t/m 8
Minimaal twee leerlingen kruipen in de huid van
de personages uit het verhaal. Ze lezen hardop
voor, waardoor er een soort toneelstuk ontstaat
– maar dan zonder podium. Dit jaar bevat de
collectie weer nieuwe titels.

Groep 2
Speciaal voor kleuters die zélf willen lezen.
Deze collectie voedt hun nieuwsgierigheid naar
letters en woorden.

Tijgerlezen

Begrijpend lezen

Groep 3 en 4
Lap de AVI-regels aan je laars en laat je leerlingen
lekker vrij lezen. De collectie ‘Tijgerlezen’ van
uitgeverij Querido bevat pareltjes van topauteurs.

Groep 6 t/m 8
Laat je leerlingen een goed gesprek voeren over
een boek. Bij deze collectie ontvang je twee
exemplaren van elk boek, zodat de kinderen
in tweetallen kunnen werken.

Tutorlezen
Groep 4 t/m 7
Samen lezen beginnende en meer ervaren lezers
hetzelfde verhaal op hun eigen AVI-niveau.
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6. Relaties en
seksualiteit

8. Wisselcollecties
leesplezier

Groep 1 t/m 8
25 boeken over verliefdheid, relaties,
omgangsregels en het krijgen van een babybroertje of -zusje.

Groep 3 t/m 8
Geef vrij lezen een boost met deze mix van
40 lees- en informatieve boeken, strips en
gedichten. Je mag de boeken zelf komen
uitzoeken en tussentijds 1 keer gratis ruilen.

Prijs: € 51 per collectie
Duur: 4 weken

Prijs: € 71 per collectie (40 boeken)
Duur: 1 schooljaar

7. Collecties op maat
15 boeken rondom een door jou gekozen thema,
samengesteld door de bibliotheek.
Prijs: € 41 per collectie
Duur: 4 weken

9. Groepsabonnement
Leen de leukste boeken in de bibliotheek.
Maximaal 40 boeken per keer (boetevrij).
Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie om je
abonnement te bestellen of te verlengen.
Prijs: € 71 per schooljaar
Duur: 6 weken
Locatie: bibliotheek naar keuze

Foto: Anna van Kooij

Bestellen?
Ga via bibliotheekutrecht.nl/
primaironderwijs naar de webwinkel.
Mis je iets of heb je vragen?
Neem contact met ons op.
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Primair onderwijs

Een schrijver op bezoek

Activiteiten
Voor leerlingen
Plezier met
prentenboeken:
Rupsje Nooitgenoeg

Groep 1 & 2
Het magische verhaal van Rupsje Nooitgenoeg
verveelt nooit. Na het voorlezen spelen de
kinderen Rupsjes levensreis na. En gaan
ze met zijn allen op de foto met de wonderschone vlinder.

Leren Lezen

Groep 3
Leren lezen in de klas is fijn, maar wat dacht je
van lezen in de bieb? Eerst luisteren de kinderen
naar een mooi verhaal. Daarna gaan ze in
groepjes aan de slag met letters en woorden.
Met boeken en op de tablet.
Prijs: € 70
Duur: 60 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Foto: Anna van Kooij

Prijs: € 70
Duur: 60 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Dus zó zoek je informatie

Groep 5
Wat is leuker dan een échte schrijver ontmoeten? Nodig een schrijver uit voor je klas,
bijvoorbeeld Anna Woltz, Arend van Dam,
Edward van de Vendel, Koos Meinderts,
Janneke Schotveld of Vivian den Hollander.
Met de leskist van de bieb kan jouw klas zich
voorafgaand aan het bezoek alvast inlezen
in de verhalen.

Groep 6
Hoe vind je informatie voor je presentatie of
werkstuk? Waar staat dat ene boek dat je zo
graag wilt lezen? Wat kun je eigenlijk allemaal
doen in de bibliotheek? Tijdens dit bezoek zijn
de leerlingen door gerichte opdrachten over
boeken én internet spelenderwijs bezig met
informatievaardigheden.
Prijs: € 90 per groep
Duur: 90 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Prijs: € 190 per groep
Extra groep: € 130
Duur: 45 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Programmeer Ozobot

Groep 6
In deze workshop gaan leerlingen spelenderwijs aan de slag met de basisbeginselen van
programmeren. De Ozobot is een slimme
miniatuurrobot die getekende zwarte lijnen
kan volgen en kleurcodes kan lezen. Leerlingen
maken eerst een aantal opdrachten waarbij ze
kleurcodes leren gebruiken. Daarna bedenken
ze in groepjes een verhaal en programmeren ze
de Ozobot om de bedachte verhaallijn te volgen.
Prijs: € 90 per groep
Duur: 90 minuten
Locaties: Bibliotheek Neude, Leidsche Rijn Centrum,
Overvecht

Workshop in de bieb
Ontwerp en maak
in het Laboratorium

Groep 7 & 8
In het Laboratorium léren kinderen door te
maken. In deze workshop maken leerlingen een
prototype van hun eigen idee. Daarvoor mogen
ze apparatuur uit het Lab gebruiken zoals lasersnijders, 3D-pennen en mini-motoren. Deze
workshop draait om samenwerken, proberen,
experimenten en oefenen. Alles kan, alles mag.
Prijs: € 90 per groep
Duur: 120 minuten
Locaties: Bibliotheek Neude, Leidsche Rijn Centrum

Kinderboekenweek

Regel jouw activiteit snel
op bibliotheekutrecht.nl/
primaironderwijs of neem
contact op met je accountmanager.
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Foto: Anna van Kooij

Prijs: € 70 per groep
Duur: 60 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Foto: Anna van Kooij

Groep 4
‘En toen …?’ De Kinderboekenweek 2020 staat
in het teken van reizen door de tijd. In welke tijd
voelen jouw leerlingen zich thuis? De steentijd,
riddertijd of de middeleeuwen? Met boeken
en opdrachten zoeken ze dit uit en brengen ze
de geschiedenis tot leven.

13

Voor leerkrachten
Word leescoördinator
Cursus Open Boek 2.0
Wil je op jouw school structurele aandacht
voor leesbevordering, leesmotivatie en het
leesplezier bij leerlingen vergroten? Dan is de
cursus ‘Open Boek 2.0’ iets voor jou. Na afloop
ben je gecertificeerd leescoördinator.

Foto: Marjolein Spronk

Prijs: € 420 per deelnemer, incl. cursusmateriaal
Data: 4 bijeenkomsten op do 28 januari, 18 februari,
18 maart en 8 april 2021
Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Bibliotheek Neude
Certificaatuitreikeing: do 20 mei 2021 van
16.00 tot 17.30 uur

Mediawijsheid
voor docenten en
leerkrachten
‘Een mediawijze leraar
maakt mediawijze leerlingen’
We leven niet meer met media maar ín media.
We zijn wat we zien, maken en delen. Voor leraren is een goed begrip en het efficiënt kunnen
inzetten van media dan ook steeds belangrijker.
In deze interactieve en inspirerende training
i.s.m. Beeld en Geluid nemen we je mee in jouw
mediawereld en die van je leerlingen. We staan
stil bij de wisselwerking tussen mens, media en
maatschappij. Na de training ben je je bewust
van nut en noodzaak van mediawijsheid, het
belang ervan voor je leerlingen en heb je genoeg
kennis en zelfvertrouwen om mediawijsheid op
school op de kaart te zetten. Het laatste uur
gaan we praktisch aan de slag met het maken
van een animatie in ons Laboratorium.
Prijs: € 100 per deelnemer
Datum: ma 9 november
Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Bibliotheek Neude

Schoolbibliotheek
Een goede schoolbibliotheek maakt kinderen
nieuwsgierig. Weet jij hoe je dat doet? We helpen
je graag op weg.

Kennisdelen
Netwerk Lezen PO
Met collega-leerkrachten buig je je over
belangrijke thema’s als informatieoverdracht,
taalontwikkeling, leesbevordering en media
wijsheid. Jullie delen je eigen ervaringen en
duiken samen in nieuwe boeken, wetenschappelijke ontwikkelingen en werkvormen.

Boekenproeverij
Geen tijd om de nieuwste ‘Waanzinnige
Boomhut’ te lezen? Laat je bijpraten over
de leukste nieuwe kinderboeken in slechts
45 minuten tijd. Geschikt als kick-off voor het
nieuwe schooljaar: zo kies je de beste nieuwe
kinderboeken voor jouw leerlingen. Of gebruik
de boekenproeverij ter inspiratie voor je
teamvergadering. Oók leuk en interessant
voor medewerkers van de schoolbibliotheek.
Prijs: € 100
Duur: 45 tot 60 minuten
Locatie: op school

Landelijke campagnes
De Nationale
Voorleeswedstrijd

Mediamasters

Groep 7 & 8
Wie is de beste voorlezer van jullie school, en van
heel Utrecht? Ontdek het tijdens de Nationale
Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioen van
de school doet mee aan de voorleeswedstrijd
van de stad Utrecht. Dit event is voor leerlingen
van groep 7 en 8, maar je kunt er álle kinderen
in de school bij betrekken.
Prijs: gratis
Voorrondes: do 18 maart en vr 19 maart (reserve)
Stedelijke finale: vr 26 maart 2021
Inschrijven: denationalevoorleeswedstrijd.nl

Foto: Anna van Kooij
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Prijs: gratis
Inschrijven: mediamasters.nl

Boekenpakket
Nederland Leest Junior

groep 7 & 8, VO klas 1
Democratie, voeding, robotica. Met aansprekende thema’s voedt Nederland Leest het
leesplezier van iedereen. Dit jaar is het thema:
Kleine geschiedenis, grote verhalen met het
bijbehorende boek ‘Dwars door de storm’
van Martine Letterie en Karlijn Stoffels. In het
boekenpakket zitten 32 boeken, lesmateriaal
én een poster voor in de klas om Nederlands
grootste leescampagne aan te kondigen.

Prijs: gratis adviesgesprek van 1 uur,
vervolgtraject op offerte
Locatie: op school

Prijs: € 160 per school
Data: 3 bijeenkomsten op wo 16 september 2020,
13 januari en 26 mei 2021
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Neude

Groep 7 & 8
Tijdens de Week van de Mediawijsheid van
6 t/m 14 november 2020 leren kinderen
omgaan met media. Bijvoorbeeld met behulp
van de populaire serious game ‘Mediamasters’,
die draait om de kansen en risico’s van mediagebruik. Ga voor meer activiteiten naar
weekvandemediawijsheid.nl.

NB Je leent deze boeken niet, je koopt ze.
Een mooie aanvulling op de schoolbibliotheek.
Prijs: € 25 per pakket
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Digitaal burgerschap
Digitaal burgerschap is de bereidheid en
het vermogen om actief en democratisch
te participeren in de digitale wereld, op
een respectvolle, gepaste en verantwoordelijke manier.

Crea
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K r i t ke n
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Foto: Marjolein Spronk

Bibliotheek Utrecht draagt ook graag een
steentje bij aan deze vaardigheden. In Bibliotheek
Neude en Leidsche Rijn Centrum laten we leerlingen in Laboratoria volop experimenteren met
ideeën, materialen en nieuwe technologieën.
De wijkbibliotheken krijgen regelmatig bezoek
van het Reizend Laboratorium. En met onze
programma’s over mediawijsheid, informatievaardigheden en programmeren, trainen de
kinderen hun 21e-eeuwse vaardigheden.
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Liefde voor letters. Daar begint leesplezier mee.
De bieb is een van de eerste plekken waar
kinderen in aanraking komen met letters en
woorden. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze
worden in taal. Een kwartier per dag (voor)lezen
levert zo’n duizend nieuwe woorden per jaar op.
Bóvenop de taalmethode van school. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over hoe
kinderen met lezen hun fantasie leren gebruiken
en de nieuwe ervaringen die ze door verhalen
aangereikt krijgen. Hierdoor leren ze woorden
ook beter begrijpen. Met activiteiten in de
bibliotheek moedigen we kinderen van alle
leefijden nog meer aan om (prenten)boeken
te lezen.

Benieuwd wat de bieb voor jouw school kan
betekenen? Neem contact op met de betreffende accountmanager (p.5).

eg

Veel lezen
met plezier

Daarnaast blijft de bieb de perfecte plek om
rustig huiswerk te maken. Op papier, of digitaal.
In de bibliotheken Kanaleneiland, Overvecht en
Zuilen staan laptops klaar waar kinderen werken
aan werkstukken en presentaties. En dankzij
onze partners, zoals Taal Doet Meer en Stichting
Leren Voor de Toekomst, krijgen de kinderen in
de Bibliotheek Kanaleneiland huiswerkondersteuning. Die ondersteuning is het komend jaar
in meer wijkbibliotheken te vinden.

lfr

Jongeren die veel en graag lezen, kunnen later
hun (digitale) zaakjes beter regelen. Helaas toont
onderzoek naar begrijpend lezen dat Nederlandse
jongeren steeds slechter lezen. Het is een feit
dat we het tij moeten keren. Maar hoe? Door als
bibliotheek en onderwijs de handen ineen te slaan.
Je staat er als docent niet alleen voor.

Samen aan de slag

Lezen in de 21e eeuw gaat natuurlijk verder dan
begrip van woorden. Deze generatie jongeren
moet nu worden klaargestoomd om straks volwaardige digitale burgers te zijn. Daarbij hoort
óók digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid
bestaat uit vier vaardigheden: mediawijsheid,
computational thinking, informatievaardigheden
en ICT – basisvaardigheden. De Bibliotheek
Utrecht sluit zich van harte aan bij het besluit van
minister Slob van Onderwijs om digitaal burgerschap in het landelijk curriculum op te nemen.
Daarnaast zijn we blij met de hoge prioriteit ervan
op de Utrechtse Onderwijsagenda. Met de juiste
kennis en vaardigheden leren kinderen hoe ze
als kritische burger gebruikmaken van digitale
technologie.

Ze

De bibliotheek:
jouw partner
voor beter lezen

Digitaal geletterd
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Voortgezet onderwijs

Collecties
Een jongere die boeken ziet en ze binnen
handbereik heeft, gaat sneller lezen.
Laat de bieb je daarom helpen met de
collectie boeken in je lokaal. Zo ben je
ervan verzekerd dat je leerlingen de
leukste boeken voor het grijpen hebben.

1. Read2Me!
Voorlezen in de brugklas leuk? Jazeker, en het
wordt nog leuker als je er een wedstrijd van
maakt. Deze collectie hoort bij de voorleeswedstrijd Read2Me! en is samengesteld door
Bibliotheek Utrecht. Je leent 30 bijpassende
boeken.

4. Collectie
‘Schrijver op School’
Hoe meer boeken, hoe beter! Er is van 15
schrijvers een collectie beschikbaar. Je ontvangt
30 boeken en een lesbrief van de schrijver om
zijn of haar bezoek op school voor te bereiden.
Prijs: € 51
Duur: 8 weken

5. Collectie
‘Een STUK meer’

Nieuw

Vmbo en praktijkonderwijs 1, 2 en 3
Deze collectie draait om de bundel ‘Een STUK
meer’ met fragmenten uit 30 recente boeken.
In de collectie zitten alle boeken die in de
bundel voorkomen. Ga voor meer informatie,
lesmateriaal en inleidingen op de boeken
naar leesstuk.nl.
Prijs: € 51
Duur: 8 weken

6. Groepsabonnement
Leen de leukste boeken in de bibliotheek.
Maximaal 40 boeken per keer (boetevrij).
Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie om je
abonnement te bestellen of te verlengen.

Prijs: € 80 per collectie
Duur: 16 weken

Prijs: € 71 per schooljaar
Duur: 6 weken
Locatie: bibliotheek naar keuze

2. Wisselcollectie
voor 8 weken
Deze ‘lekker-lezenmix’ van 30 boeken stel
je zelf samen. Je hebt de keuze uit leesen informatieve boeken, strips en poëzie.

Boekenpakket
Landelijke campagne
Nederland Leest Junior

Prijs: € 51 per collectie
Duur: 8 weken

3. Wisselcollectie
voor 1 schooljaar
Deze ‘lekker lezen-mix’ stel je zelf samen.
Je hebt de keus uit lees- en informatieve boeken,
strips en poëzie. Je ontvangt 40 boeken en je
mag 1 keer ruilen.
Prijs: € 80 per collectie
Duur: 1 schooljaar

VO klas 1
Democratie, voeding, robotica. Met aansprekende thema’s voedt Nederland Leest het
leesplezier van iedereen. Dit jaar is het thema:
Kleine geschiedenis, grote verhalen met het
bijbehorende boek ‘Dwars door de storm’
van Martine Letterie en Karlijn Stoffels. In het
boekenpakket zitten 32 boeken, lesmateriaal
én een poster voor in de klas om Nederlands
grootste leescampagne aan te kondigen.

Bestellen?
Ga via bibliotheekutrecht.nl/
voortgezetonderwijs naar de
webwinkel. Mis je iets of heb je vragen?
Neem contact met ons op.

NB Je leent deze boeken niet, je koopt ze.
Een mooie aanvulling op de schoolbibliotheek.
Prijs: € 25 per pakket
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Voortgezet onderwijs

Urban Education
met ‘Otis’

Activiteiten

Vmbo/havo/vwo klas 3 en 4
Hoe leef je samen met jongeren met een andere
achtergrond dan jij? Tijdens het achtweekse
project Urban Education kweken leerlingen
empathie voor een leefwereld die anders is dan
die van henzelf. Meld je school aan en ontvang
van de Bibliotheek Utrecht een collectie met
35 keer het boek ‘Otis’ van Martijn Niemeijer.
Het lesmateriaal is ontwikkeld door o.a. de
Hogeschool van Amsterdam en kun je gebruiken bij lessen Nederlands of mentorlessen.
Leerlingen gaan onder andere met elkaar in
gesprek over het verhaal. Urban Education wordt
afgesloten met een bezoek van Martijn Niemeijer.

Voor leerlingen
BiebEscape

Vmbo/havo/vwo klas 1
Een spannend en uitdagend programma, waarbij
leerlingen moeten samenwerken, zoeken en
creatief denken. Met hun team lossen ze raadsels op. Hier hebben ze natuurlijk boeken bij
nodig! En daarna moet de kluis nog open …

Zoeken Vinden
Kiezen

Vmbo/havo/vwo klas 1
Leerlingen ontdekken welke boeken bij ze
passen, hoe ze zoeken én kiezen. En welke
sites daarbij handig zijn. Ook maken ze in
6 minuten tijd kennis met 3 verschillende titels.
Willen ze die boeken lezen? Waarom wel,
waarom niet? Keuze gemaakt? In overleg
met de docent kunnen leerlingen één boek
mee naar huis nemen.
Prijs: € 90 per klas
Duur: 50 - 75 minuten, of in overleg
Locatie: bibliotheek naar keuze

Vmbo/havo/vwo klas 1
Wie is de beste voorlezer van Utrecht? Bij de
voorleesfinale van Read2Me! strijden de beste
voorlezers van Utrechtse scholen tegen elkaar.
Prijs: € 90 per school
Datum: vr 26 maart 2021
Locatie: Bibliotheek Neude

Digital storytelling:
ieuw
jouw verhaal in beeld N

Kennisdelen
Netwerk Lezen VO

Prijs: € 130 per klas
Duur: 90 minuten
Locatie: Bibliotheek Neude

Vmbo/havo/vwo klas 1
Voorlezen in de brugklas? Jazeker, en met
Read2Me! maak je er meteen een wedstrijd
van. Read2Me! laat brugklassers kennismaken
met jeugdliteratuur en de bieb. Bij de aftrap
in de bibliotheek leren ze een boek uitkiezen
dat bij hen past. En hoe dat nou eigenlijk moet,
goed voorlezen.

Prijs: € 130 per klas
Duur: 60 minuten, of in overleg
Locatie: op school of in een bibliotheek naar keuze

Voor
docenten

Vmbo/havo/vwo klas 1, 2 en 3
Verhalen vertellen met beelden, dat doe je
met digital storytelling. Leerlingen gaan in het
Laboratorium zelf aan de slag met een digitaal
beeldverhaal en animatietechnieken. Ze denken
na over de bouwstenen van een goed verhaal.
Met hun groepje werken ze een eigen script,
storyboard en animaties uit. Resultaat: een
korte animatiefilm.

Read2Me! – in de bieb

Vmbo/havo/vwo klas 1, 2 en 3
Wanneer is informatie betrouwbaar? En wat
is het verschil tussen een feit en een mening?
Leerlingen gaan aan de slag met informatie.
Ze leren omgaan met een zoekmachine, en
denken na over welke informatie je wel of niet
kunt gebruiken, en waarom. Verplichte kost
voor deze fake news-generatie.

Prijs: € 190 per klas, extra klas € 130
Locatie: op school of bibliotheek naar keuze

Beeld: Anoeska Huige – de Animatiebus

Prijs: € 130 per klas
Duur: 75 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze

Read2Me! – de finale

Factcheck, dubbelcheck:
geloof jij alles
wat je leest?

Otis: zeventien jaar, half Antilliaans. Vader
onbekend. Moeder knettergek, met wie
hij leeft in een flat met 1200 mensen en
90 nationaliteiten. Belangrijkste levensles:
je moet het allemaal alleen opknappen.
Maar dan vindt hij een klein meisje dat
is achtergelaten door haar ouders. Wat
moet hij doen? Wegkijken? Weglopen?
Of doet hij iets wat niemand ooit voor hem
heeft gedaan: blijven?

Het is niet altijd makkelijk om leerlingen aan
het lezen krijgen. Kom tot nieuwe inzichten en
waardevolle ideeën daarover bij Netwerk Lezen
VO. Tijdens twee bijeenkomsten ga je met
andere vo-docenten in conclaaf over nieuwe
boeken, wetenschappelijke ontwikkelingen
en aantrekkelijke werkvormen. Ook volg je een
workshop van een expert die aansluit bij de
praktijk. Kom delen, luisteren en leren.
Prijs: € 110 per school
Datum: wo 14 oktober 2020 en do 15 april 2021
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Neude

Regel jouw activiteit snel
op bibliotheekutrecht.nl/
voortgezetonderwijs of neem
contact op met je accountmanager.

Prijs: € 90 per klas
Duur: 75 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze
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Service
Contact
Team educatie
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
3554 GL Utrecht
educatie@
bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
Voor collecties
en vragen over je
schoolmediatheek
Annemieke de Geest
a.de.geest@
bibliotheekutrecht.nl
030 - 286 19 43

Accountmanagers
Voorschoolse
educatie
Hoograven, Kanalen
eiland, Lunetten,
Overvecht en Zuilen
Dagmar Heijtze
d.heijtze@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 391 283 81
Centrum, De Meern,
Oog in Al, Parkwijk,
Tuinwijk, Vleuten,
Vleuterweide en
Waterwin
Tineke van der Schaaf
c.van.der.schaaf@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 439 089 73

Primair
onderwijs
Bibliotheek Hoograven,
Lunetten, Kanalen
eiland, Tuinwijk
en Zuilen
Tineke van der Schaaf
c.van.der.schaaf@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 439 089 73
Bibliotheek Neude
en Overvecht
Susanne Lolkema
s.lolkema@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 103 322 00
Bibliotheek Oog in Al,
Leidsche Rijn Centrum,
de Meern, Vleuterweide,
Vleuten en Waterwin
Jessie Hanssen
j.hanssen@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 474 623 43

Voortgezet
onderwijs
Carolien Krikhaar
c.krikhaar@
bibliotheekutrecht.nl
06 - 218 348 05

Vestigingen
Bibliotheek Neude
Neude 11
3512 AE Utrecht
030 - 286 18 00
De Meern
Oranjelaan 14
3454 BT De Meern
030 - 286 19 60
Hoograven
Smaragdplein 100
3523 ED Utrecht
030 - 286 19 15
Jeugdbibliotheek
Waterwin
Musicallaan 106
3543 BT Utrecht
030 - 286 19 75
Kanaleneiland
Al - Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht
030 - 286 19 40
Leidsche Rijn Centrum
Brusselplein 2
3541 CJ Utrecht
030 - 286 19 70

Tuinwijk
Ingenhouszstraat 8
3514 HW Utrecht
030 - 286 19 10
Vleuten
Dorpsplein 1
3451 BK Vleuten
030 - 286 19 65
Vleuterweide
Burchtpoort 16
3452 MD Vleuten
030 - 286 19 85
Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
3554 GL Utrecht
030 - 286 19 30

Info
Educatie
nieuwsbrief
Meld je aan op
bibliotheekutrecht.nl/
nieuwsbrief en blijf
op de hoogte.

Colofon

Lunetten
Hondsrug 21
3524 BP Utrecht
030 - 286 19 25

Teksten
Bibliotheek Utrecht en
Schrijf-Schrijf, bureau
voor contentcreatie

Oog in Al
Everard Meijsterlaan 1a
3533 CK Utrecht
030 - 286 19 55

Vormgeving, concept
en fotografie
Dietwee – merk, ontwerp
en communicatie

Overvecht
Gloriantdreef 1
3562 KW Utrecht
030 - 286 19 20

Disclaimer
Wijzigingen in het
programma en de prijzen
zijn voorbehouden.

De Bibliotheek Utrecht bedankt partners, fondsen en sponsoren:
BoekStart, Brede School Utrecht, Gemeente Utrecht, Jeugdgezondheidszorg Utrecht,
Kunst van lezen, Mira Media, het Mediateam, Nederlands instituut voor Beeld en Geluid,
OBS de Panda, PCOU/Willibrord, Roboschool, SETUP, Taal Doet Meer, Tel mee met Taal,
Stichting Leren voor de Toekomst, Stichting Vreedzaam.

23

Bestel nu je
collecties &
activiteiten
voor komend
schooljaar
Bestel vóór 1 juli 2020 en krijg 5% korting

bibliotheekutrecht.nl/educatie

