Landelijke campagnes
Groep 7/8

Nederland Leest Junior

Lees Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van
Jean Paul Schutten met je klas, oefen in een debatworkshop
op school en doe mee aan het slotdebat!
Prijs: € 295 voor de eerste groep. Extra groep € 195
Groep 7/8

Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd
voor kinderen uit groep 7 en 8. Een voorleesactiviteit waar
alle kinderen in de school bij betrokken kunnen
worden. De voorleeskampioen van de school
doet mee aan de voorleeswedstrijd van de
stad Utrecht.

Bestel snel en
makkelijk online
U bestelt heel makkelijk online in de
webwinkel van de Bibliotheek Utrecht
bibliotheekutrecht.nl/educatie/
primaironderwijs
Mist u iets in ons aanbod? Bespreek het met
uw contactpersoon. Samen kunnen we kijken
of er mogelijkheden zijn.
Wie is uw contactpersoon?
Voor de scholen rondom de Centrale Bibliotheek, de Bibliotheek
Hoograven, Lunetten, Kanaleneiland, Overvecht, Tuinwijk en Zuilen:
Tineke van der Schaaf
 c.van.der.schaaf@bibliotheekutrecht.nl
06-43908973
Voor de scholen rondom de Bibliotheek Oog in Al, Parkwijk,
de Meern, Vleuterweide, Vleuten en Waterwin:
Jessie Hanssen
 j.hanssen@bibliotheekutrecht.nl
06-47462343
Voor collecties en vragen over uw schoolmediatheek:
Annemieke de Geest
 a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl
030-2861943
Let op: vanaf 1 augustus 2018 verhuist de
educatieve collectie naar Bibliotheek Zuilen,
Zwanenvechtlaan 4, 3554 GL Utrecht

schooljaar
2018-2019

Groep 7/8

Mediamasters

MediaMasters is een serious game die in de klas en thuis wordt
gespeeld.
Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de
gevaren die media bieden.

Bestelt u vóór
1 juli dan o
 ntvangt u
5% korting op uw
totale bestelling

de Bibliotheek Utrecht
en het primair onderwijs
Bestel nu al uw boeken voor in
de groep, bibliotheekbezoeken,
cursussen en workshops direct online!
bibliotheekutrecht.nl/educatie/primaironderwijs

Colofon: de Bibliotheek Utrecht, april 2018

Programma voor primair onderwijs
Mist u iets? We kijken graag samen
met u naar de mogelijkheden!
Groep 7/8

Collecties
Groepsabonnement

Nieuw

Ontdek het Laboratorium

Rond het thema van de Kinderboekenweek verbinden we
verhalen met techniek en nieuwe media. Waar? In het nieuwe
Laboratorium in de Centrale Bibliotheek.
Prijs: € 70 per groep

Bibliotheek bezoeken
Groep 1-2

Plezier met prentenboeken

Al jaren een van de succesnummers van de Bibliotheek Utrecht.
Uw groep komt op bezoek in de wijkbibliotheek! We vieren het
50 jarig bestaan van Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle.
Prijs: € 60 per groep

Maximaal 40 boeken per keer lenen, boetevrij.
Prijs: € 71,- per abonnement

Taalcollecties groep 1/2 en 3

Een collectie van 15 boeken passend bij uw taalmethode.
Prijs: € 21,- per collectie

Themacollecties groep 1 t/m 8

Kant- en klare collecties van 30 informatieve en verhalende
boeken rond een thema.
Prijs: € 51,- per collectie

Boek- en filmcollecties groep 1 t/m 8

30 exemplaren van het verfilmde boek en de verfilming van het
boek op dvd.
Prijs: € 51,- per collectie

Kinderboekenweek groep 1 t/m 8

Rupsje
Nooitg
enoeg
50 jaar
1969-20
19

15 boeken rond het thema van de Kinderboekenweek, Vriendschap.
Prijs: € 51,- per collectie

Seizoenen en feestdagen

Kant- en klare collecties van 15 boeken rond de seizoenen en
feestdagen.
Prijs: € 21,- per collectie

Relaties en seksualiteit groep 1 t/m 8

Leerkrachten
Groep 3

Eerste leesboekjes

Letters, woorden en boeken staan centraal. Het bezoek start
met voorlezen, daarna gaan de kinderen zelf aan de slag.
Prijs: € 60 per groep
Groep 5

Een schrijver op bezoek

Een schrijver in het echt ontmoeten is voor leerlingen een
spannende ervaring en een stimulans om zelf te gaan lezen.
Vooraf wordt in de groep gewerkt met hun boeken.
Prijs: € 180 per groep. Extra groep €130
Groep 6

Wegwijs in de bibliotheek

Kom met de groep en maak kennis met
de mogelijkheden van de bibliotheek.
De kinderen leren slim zoeken
in boeken en op internet. Ideale
voorbereiding op het maken van
een presentatie.
Prijs: € 70 per groep

Word leescoördinator:
Cursus Open Boek 2.0

Voor leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en de drijvende
kracht willen zijn om het team te ondersteunen in een structurele aanpak van leesbevordering is er de cursus Open Boek 2.0.
Prijs: € 420 per deelnemer, incl. cursusmateriaal

Studiebijeenkomsten Open Boek

Drie keer per jaar een inspirerende middag voor gecertificeerde
leescoördinatoren.
Uw input en onze kennis staan garant voor een programma dat
aansluit bij de behoeften uit de praktijk.
Prijs: € 160 per deelnemer

Schoolmediatheek
Informatie
vaardigheden

Computational
thinking

Digitale
geletterdheid
Media
wijsheid

ICT - basis
vaardigheden

Een schoolmediatheek maakt van kinderen lezers. De Bibliotheek Utrecht helpt uw school bij het opzetten en inrichten van
een aantrekkelijke schoolmediatheek.
Adviesgesprek van één uur op uw school is gratis, vervolgtraject
op offerte

Boekenproeverij

Grasduinen in de nieuwste kinderboeken, bijgepraat worden
over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van
leesplezier.
In april 2019 organiseren wij een inspirerende workshop.
Na twee uur gaat u met een zelfgekozen mini-collectie terug
naar school.
Prijs: € 25,- per deelnemer

i.s.m de GG&GD Utrecht “Week van de Lentekriebels”
25 boeken over verliefdheid, relaties, omgangsregels en het
krijgen van een babybroertje of zusje.
Prijs: € 51,- per collectie

Kinderen lezen kinderen voor groep 1/2 en
groep 7
Leerlingen van groep 7 lezen prentenboeken voor aan
leerlingen van groep 1/2.
Prijs: € 51,- per collectie

Collecties op maat

15 boeken rondom een door u gekozen thema, samengesteld
door de bibliotheek.
Prijs: € 51,- per collectie

Wisselcollecties leesplezier, 8 weken

Boost voor vrij lezen: mix van lees-en informatieve boeken,
strips en gedichten.
Aantal boeken: 30 boeken per collectie
Zelf uitzoeken
Prijs: € 41,- per collectie

Wisselcollecties leesplezier, één schooljaar

Boost voor vrij lezen: mix van lees-en informatieve boeken,
strips en gedichten
Aantal boeken: 40 boeken per collectie
Zelf uitzoeken, tussentijds 1 x ruilen.
Prijs: € 71,-

