Bestel online
U bestelt heel makkelijk in de
webwinkel van de Bibliotheek Utrecht
bibliotheekutrecht.nl/educatie/
voortgezetonderwijs
Mist u iets in ons aanbod? Bespreek het met
uw contactpersoon.
Wie is uw contactpersoon?
Voor activiteiten:
Carolien Krikhaar
 c.krikhaar@bibliotheekutrecht.nl
06 218 34 805
Voor collecties:
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

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

schooljaar
2018-2019

de Bibliotheek Utrecht
voor VMBO en
onderbouw HAVO/VWO
Bestel nu direct online!

bibliotheekutrecht.nl/educatie/voortgezetonderwijs

Colofon: de Bibliotheek Utrecht, april 2018

Kijk in de webwinkel!
Mist u iets? We bespreken graag samen
met u de mogelijkheden!

Activiteiten
BiebEscape

Een spannend en uitdagend bibliotheekbezoek waarin
leerlingen gaan zoeken, samenwerken, creatief denken en
tegen elkaar strijden. Wordt de kluis gekraakt? Zenuwslopend!
Duur: 75 minuten
Voor: VMBO 1, HAVO 1, VWO 1
Prijs: € 125 per klas

Read2Me!

Programma in de bibliotheek over boeken kiezen en voorlezen.
Als aftrap van Read2Me! komen alle brugklassen naar de
bibliotheek. Hoe kies je een boek dat bij jou past? En hoe lees je
eigenlijk goed voor? Voorlezen kun je leren!
Duur: 75 minuten
Voor: VMBO 1, HAVO 1, VWO 1
Prijs: € 80 per klas

Stedelijke finale Read2Me!

Doet u mee met Read2Me! dan is de beste voorlezer van de
school met de klas welkom bij de stedelijke finale in maart 2019
in een plaatselijk theater. Ook nemen u en uw collega’s deel aan
het Netwerk Lezen VO.
Voor: VMBO 1, HAVO 1, VWO 1
Prijs: € 80 per school

Netwerk Lezen VO

U hoeft het niet alleen te doen! Twee bijeenkomsten voor
docenten Nederlands waarin lezen centraal staat. Elkaar
informeren, inspireren én uitwisselen van ervaringen staan
centraal. Nieuwe boeken, wetenschappelijke ontwikkelingen,
aantrekkelijke werkvormen én een workshop door een expert.
U gaat met nieuwe inzichten en waardevolle ideeën naar huis!
Donderdag 11 oktober 2018 / 18 april 2019 • 14.00-17.00 uur
Voor: Docenten VMBO, HAVO, VWO, Praktijkonderwijs, Ithaka
De Bibliotheek Utrecht ontvangt en ondersteunt graag
docenten van VO scholen, om die reden is deelname kosteloos.

Factcheck, dubbelcheck:
geloof jij alles wat je leest?

Wat zijn je zoekvragen, welke trefwoorden gebruik je, wat heb
je gevonden, wat gebruik je wel/niet, hoe heb je dat beoordeeld?
Klopt alles wel wat je leest? Bij de instructie, tips en zoek
opdrachten worden video’s, online en offline bronnen ingezet.
Voor: VMBO 2 en 3, HAVO 1 en 2, VWO 1
Prijs: € 125 per klas
Duur: 60 minuten

Leeskracht

Om de tongen los te maken kijken de leerlingen een korte film
over boeken en lezen: prima start voor een gesprek, ook als
je NIET van lezen houdt! Zij halen hun eigen LeesTips binnen
en gaan korte opdrachten doen achter de computer. Speciaal
ontwikkeld voor VMBO jongeren in de onderbouw.
Voor: VMBO 1 en 2
Prijs: € 80 per klas

Advies voor uw leesplan

De Bibliotheek Utrecht kan uw school helpen bij het opstellen
van een leesplan.
Adviesgesprek van één uur op uw school is gratis, vervolgtraject
op offerte.

Collecties
Collectie Read2Me!

30 boeken geschikt voor uw brugklassen, samengesteld door de
bibliotheek.
Prijs: € 80 per collectie, voor 16 weken

Wisselcollecties leesplezier, 8 weken

Lekker Lezen-mix die u zelf samenstelt:
leesboeken, informatieve boeken, strips, poëzie, etc.
Aantal boeken: 30 boeken per collectie
Prijs: € 51 per collectie, voor 8 weken

Wisselcollecties leesplezier, één schooljaar
Lekker Lezen-mix die u zelf samenstelt:
leesboeken, informatieve boeken, strips, poëzie, etc.
Aantal boeken: 40 boeken per collectie
Tussentijds 1x ruilen
Prijs: € 80 per collectie, voor één schooljaar

Collectie voor schrijver op school

30 boeken + lesbrief van een schrijver die op school komt.
Nieuw: Margje Woodrow, Buddy Tegenbosch en Tanja de Jonge.
Prijs: € 51 per collectie, per 8 weken.

Boek- en filmcollecties

30 exemplaren van het boek en de verfilming van dit boek op dvd.
Prijs: € 51 per collectie, per 8 weken

Groepsabonnement

U gaat met uw klas boeken uitzoeken in de bibliotheek.
Maximaal 40 boeken per keer lenen, boetevrij.
Prijs: € 71,- per abonnement

