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Samen werken
aan leesplezier
en digitale
geletterdheid
Leesbeesten maken van niet-lezers. Echt nieuws onderscheiden
van nepnieuws en filterbubbels herkennen. Het zijn een paar
zaken waar de bieb je bij ondersteunt. Met boeken en activiteiten
die aansluiten bij de belevingswereld. Want kinderen die veel
en goed lezen, kunnen later hun (digitale) zaken beter regelen.
Komend schooljaar biedt de bieb je weer een uitgebalanceerd
aanbod voor het voorschoolse, primair en voortgezet onderwijs.
Je kunt kiezen uit verschillende collecties en activiteiten die
leesplezier vergroten en kinderen digitaal wijzer maken.
Daarnaast verzorgen we deskundigheidstrainingen en workshops
voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders en
verzorgers. Live en online. En houden we netwerkbijeenkomsten
om je bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen.
We ondersteunen scholen die structureel aandacht willen
besteden aan taal, lezen en digitale geletterdheid graag op maat.
Op de website en in onze nieuwsbrieven lees je er alles over.
Voor vragen kun je altijd terecht bij onze contactpersonen (p.5).
We hopen je volgend schooljaar (weer) te zien in een van onze
13 vestigingen, op de (voor)scholen of online.
o: A
nna

Programmaleider lezen, taal & digitaal – jeugd
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Suzanne Körmeling s.kormeling@bibliotheekutrecht.nl
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Zo bestel je
Met dit simpele stappenplan regel je snel je
bibliotheekbezoek, workshop, groepsabonnement
of collectie boeken voor in de klas.

#corona
Maak je je zorgen over
schooljaar 2021-2022?
Bestel toch je collecties
en plan je activiteiten.
Als het niet door kan
gaan vinden we samen
een oplossing.

Heb je vragen? Neem contact met ons op.

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.

Vind je
contactpersoon

4. Binnen de gekozen categorie kan je een activiteit, workshop

Kim van Aalten

Jessie Hanssen

Susanne Lolkema

k.van.aalten@
bibliotheekutrecht.nl
06 – 575 739 14
Primair onderwijs

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

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.

Annemieke de Geest
specialist educatieve
collectie
a.de.geest@
bibliotheekutrecht.nl
030 – 286 1943

030 – 286 19 43

Tineke van der Schaaf
Dagmar Heijtze
d.heijtze@
bibliotheekutrecht.nl
06 – 391 283 81
Boekstart
Voorschoolse educatie:
bibliotheken Hoograven,
Kanaleneiland, Lunetten,
Overvecht en Zuilen

Carolien Krikhaar
c.krikhaar@
bibliotheekutrecht.nl
06 – 218 348 05
Voortgezet onderwijs:
alle bibliotheken
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c.van.der.schaaf@
bibliotheekutrecht.nl
06 – 439 089 73
Voorschoolse educatie:
bibliotheken Neude,
Leidsche Rijn Centrum,
De Meern,
Oog in Al, Tuinwijk, Vleuten,
Vleuterweide en Waterwin
Primair onderwijs:
bibliotheken Hoograven,
Lunetten, Kanaleneiland,
Tuinwijk en Zuilen

Foto’s: Anna van Kooij

Voor- en vroegschoolse educatie

Activiteiten

w

Nieu

Webinar: Mediaopvoeding bij peuters
Peuters van nu groeien op in een wereld waarin
het beeldscherm een steeds grotere rol inneemt. Dit webinar geeft inzicht in jouw rol als
professional bij mediaopvoeding. Je krijgt
handvatten en tips over hoe je verschillende
media kunt inzetten op de groep en hoe je
dit in beleid kunt vastleggen. Wil je na het
webinar meer doen met
mediaopvoeding? Vraag
om een adviesgesprek over
de inzet van media op de
groep,over materiaalgebruik of over een workshop.

Samen met ouders en verzorgers spelen pedagogisch
medewerkers een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van
jonge kinderen. Kinderen die veel voorgelezen worden, leren
nieuwe woorden. Ze horen hoe zinnen opgebouwd zijn, oefenen
in begrijpend luisteren en maken kennis met de wereld.

Activiteiten voor peuters

Activiteit voor baby’s
en dreumesen

Beleef de lente met een prentenboek
Kom naar de bieb en luister naar ‘De tuin van
Nijntje’ of het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg.
Na het voorlezen spelen de kinderen een spel
aan de hand van de gebeurtenissen uit het verhaal. Ze maken kennis met begrippen als zaaien,
groeien en oogsten. Ze woelen met de handen in
de aarde, zien en voelen zaadjes, tellen, benoemen de dagen van de week en maken een eitje
open. Natuurlijk blijft er ook tijd over om met elkaar andere prentenboeken uit de kast te halen.

Voorlezen tijdens De Nationale
Voorleesdagen
Bibliotheek Utrecht komt naar je toe en leest
de beste boeken voor aan de allerkleinsten.
De campagne stimuleert het voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
De voorgelezen boeken staan in de ‘Prentenboek
Top 10’ of zijn genomineerd voor ‘Het Babyboekje van het Jaar’. Alle verhalen liggen dicht
bij de belevingswereld van het kind.
Doelgroep: baby’s en dreumesen, ouders,
verzorgers en pm-ers
Groepsgrootte: max. 17 baby’s en dreumesen
met ouders/verzorgers
Duur: 30 minuten
Locatie: op de groep
Periode: 19 januari t/m 5 februari 2022
Prijs: € 45

Doelgroep: 2,5 - 4 jaar
Groepsgrootte: max. 17 peuters
Duur: 45 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Periode: april t/m juni
Prijs: € 70

Voorlezen tijdens
De Nationale Voorleesdagen
Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat het
voorlezen aan jonge kinderen in de spotlights.
Bibliotheek Utrecht komt naar je toe en leest
het Prentenboek van het Jaar voor.

Duur: in overleg
Periode: in overleg
Prijs: in overleg

Doelgroep: 2,5 - 4 jaar,
ouders, verzorgers en pm-ers
Groepsgrootte: in overleg
Duur: 30 minuten
Locatie: op de groep
Periode: 19 januari
t/m 5 februari
Prijs: € 45

Voor pedagogisch
medewerkers

Voor ouders en
verzorgers
Ouderbijeenkomsten
Hoe breng je ouders en verzorgers in contact
met boeken en maak je ze enthousiast over
voorlezen? Bibliotheek Utrecht geeft graag
een presentatie of een workshop voor ouders.
De bijeenkomst geeft ouders en verzorgers
inzicht in het belang van voorlezen. Uiteraard
met aandacht voor leesplezier, woordenschat
en veel mooie en nieuwe boeken.

Nieuw

Boekenshow
Tijdens de boekenshow krijg je nieuwe,
actuele en onverwachte titels te zien die
je op de groep kunt inzetten. Zo heb je
als vakkracht een belangrijk instrument in
handen om de taalontwikkeling te voeden.
Plezier met een prentenboek
Ouders en verzorgers van kinderen in de
peutercentra met voorschoolse educatie
ontvangen deze activiteit, dankzij subsidie van de gemeente Utrecht, gratis.
De p
 eutercentra ontvangen voor de zomer
van 2021 een uitnodiging.

6

Duur: 60 minuten
Locatie: op de groep
Periode: in overleg
Prijs: kinderopvang prijs op aanvraag/
VVE groepen gratis

Duur: 90 minuten
Locatie: op de groep
Periode: in overleg
Prijs: kinderopvang op offerte/ VVE groepen gratis

Neem voor meer informatie contact
op met je contactpersoon, zie p. 5

Regel jouw activiteit snel op
bibliotheekutrecht.nl/voorschools
of neem contact met ons op.

7

Voor- en vroegschoolse educatie

Collecties
1. Prentenboeken
bij taalmethodes
Kant-en-klare collecties van 20 prentenboeken
die passen bij taalmethodes, zoals Puk&Ko,
Piramide of Kaleidoskoop.
Duur: 4 weken
Prijs: € 21

2. Seizoenen en
feestdagen
4. Groepsabonnement

Kant-en-klare collecties van 20 prentenboeken
rond de seizoenen en feestdagen.

Leen de leukste prentenboeken uit de bieb bij
jou in de buurt. Je mag maximaal 40 boeken
(boetevrij) per keer meenemen. Na zes weken
kom je nieuwe uitzoeken. Zo heb je altijd een
verse voorraad boeken om uit voor te lezen.
Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie om je
abonnement te bestellen of te verlengen.

Duur: 4 weken
Prijs: € 21

3. Wisselcollectie
Kom naar de afdeling educatie van de bibliotheek en kies de leukste, gekste, mooiste en
fijnste boeken voor je groep. Uiteraard krijg
je hulp van een van onze specialisten. Een mix
van 40 prentenboeken, zoekboeken en versjesboeken per groep.
Je mag ze tussentijds 1 keer gratis komen ruilen.
Je mag zelf kiezen wanneer je dat doet.

Duur: 1 schooljaar en elke 6 weken ruilen
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 71

Duur: 1 schooljaar en 1 keer ruilen
Locatie: Zwanenvechtlaan 4
(op de bovenverdieping bij bibliotheek Zuilen)
Prijs: € 71

Attendeer ouders en verzorgers
op de leukste voorleesactiviteiten
van BoekStart,
bibliotheekutrecht.nl/boekstart

Ga naar bibliotheekutrecht.nl/voorlezen
voor de beste voorleestips.

Liever maatwerk?

Bestellen?

Neem dan contact op met
Annemieke de Geest,
a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl

Ga dan naar onze webwinkel via
bibliotheekutrecht.nl/voorschools
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Foto: Marjolein Spronk
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Meer lezen leidt ertoe dat
kinderen een grotere
woordenschat krijgen en beter
zijn in spelling, begrijpend lezen
en schrijven. Wie dagelijks 15
minuten leest, leert jaarlijks 1000
nieuwe woorden. Bovenop de
woorden die ze meekrijgen van
de taalmethode op school.

In bibliotheek Neude, Leidsche Rijn Centrum
en Overvecht kunnen leerlingen in Laboratoria
volop experimenteren met ideeën, materialen
en nieuwe technologieën. Andere wijken
krijgen regelmatig bezoek van ons Reizend
Laboratorium. In onze programma’s maken
we de koppeling tussen het werken met
en het nadenken over nieuwe technologie.

Uit: Meer lezen, beter in taal: Effecten van voorlezen
op taalontwikkeling 0-4 jaar - Stichting Lezen
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Dr. Anneke Smits lector onderwijsinnovatie en ict aan
Hogeschool Windesheim, mede-auteur van ‘Rijke taal’.

21eeeuwse
vaardigheden
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Met plezier hele boeken lezen is
essentieel voor de ontwikkeling
van digitale geletterdheid.
Kinderen moeten eerst met
plezier hele boeken met rijke
taal lezen om leesbegrip te
ontwikkelen. Veel boeken ook.
Daarna kunnen zij het
ontwikkelde leesbegrip
inzetten voor het ontwikkelen
van digitale geletterdheid.
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Om kinderen te laten lezen en het leesplezier
te vergroten ondersteunt de bibliotheek leerkrachten. Dat doen we met onze expertise bij
de aanleg van een schoolbibliotheek. Maar ook
door advies te geven over het gebruik van rijke
taal in lessen. En door uitgebreide collecties aan
te bieden. In het Leesoffensief bundelen bibliotheek, partners, kinderopvang en onderwijs hun
krachten om van ieder kind een lezer te maken.

Maak- en
ontwerponderwijs

ul

Kinderen van hoogopgeleide ouders en
verzorgers hebben nog steeds meer kans op
een succesvolle schoolloopbaan dan kinderen
met een vergelijkbare aanleg maar met lager
opgeleide ouders en verzorgers. Taal speelt
daarbij een belangrijke rol. Een van de meest
effectieve manieren om taalontwikkeling bij het
Jonge kind te stimuleren is voorlezen (en praten)
vanaf de babytijd. Thuis en in de opvang.
Met landelijke leesbevorderingsprogramma’s,
zoals BoekStart en het voor- en vroegschoolse
educatieprogramma van de bieb maken
kinderen actief kennis met taal, (voor)lezen en
digitale media. Zo werken we preventief aan
laaggeletterdheid.

Naarmate een kind ouder wordt, breidt zijn
leefwereld zich steeds verder uit. De cirkel
van invloed wordt steeds groter. Onderwijs
stopt niet op school of in de bibliotheek.
Daarom werken we met partners in de wijken.
Want met elkaar zijn we verantwoordelijk
om kinderen te laten lezen, te leren kritisch
om te gaan met informatie, te helpen bij
verstandig mediagedrag en een basiskennis
van ICT en technologie mee te geven.
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Ontzorgen leerkrachten

Kinderen en jongeren van nu kennen geen
wereld zonder internet en sociale platformen.
Maar dat maakt ze nog niet mediawijs en
digitaal vaardig. Digitale geletterdheid wordt
binnen een paar jaar zo goed als zeker een
vast onderdeel van het curriculum. Aan de
slag? De bibliotheek en partners zoals
Het Mediateam ondersteunen je. Met
introductie- en gastlessen, het ontwikkelen
en implementeren van leerlijnen en bij het
vormen van beleid.
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Gelijke kansen

Krachten bundelen

in

De Utrechtse jeugd voorbereiden om als volwaardig
burger te functioneren in de maatschappij. Dat is waar
bibliotheek Utrecht haar educatieve programma’s op richt.
Daarvoor is leren rekenen, lezen en schrijven essentieel.
Net als het creatief oplossingsvermogen en digitale
vaardigheden. Alleen dan kun je informatie zoeken,
beoordelen en schakelen tussen vluchtig en diep lezen.

Digitale geletterdheid

er

Samenwerken
aan toekomstgericht onderwijs

Primair onderwijs

Activiteiten
Door boeken te lezen gaat er een wereld voor
kinderen open. Tegelijkertijd vormt lezen ook de
basis voor digitale geletterdheid. Belangrijk en
hard nodig om op school én in de samenleving
mee te kunnen komen. De bibliotheek ondersteunt
met bewezen succescollecties, activiteiten voor
leerlingen en leraren en met aanbod op maat.

Een rijm in mijn oor

Duur: 60 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: €70
Ik wil ook! – bibliotheek De Meern, Leidsche Rijn
Centrum, Oog in Al, Vleuten, Vleuterweide en
Waterwin

Leren Lezen
Groep 3
Luister in de bieb naar Koen Konijn die wil
leren lezen. Of naar Beer die gek is op de bieb.
Na het voorlezen is het tijd te ontdekken waar
de ‘leren lezen’ boeken staan. Uitgekeken?
Dan is het tijd om in groepjes met letters en
woorden te spelen. In boeken en op de tablet.
Een ochtend waarin kennismaken met boeken
en leesmotivatie centraal staan.

Tangramkat – bibliotheek Hoograven, Kanaleneiland,
Lunetten, Neude, Overvecht, Tuinwijk en Zuilen

Tip

Vliegensvlugge Verteller:
Kennismaken met
nieuwe titels

Bestel onze collectie met gedichten,
bibliotheek.nl/primaironderwijs

Een schrijver op bezoek

Plezier met
prentenboeken
Groep 1&2
Kom met de groep naar de bibliotheek en
luister naar het prentenboek ‘Ik wil ook!’ of
‘Tangramkat’. Met interactief voorlezen en
vragen als ‘Hoe ziet vervelen er eigenlijk uit?’
en ‘Wat is er nu eigenlijk aan de hand?’
worden kinderen in het verhaal meegezogen.
Spelenderwijs leren kinderen woorden te
geven aan hun gedachten. En ze ontdekken
dat illustraties in een prentenboek een
verhaal vertellen.

Nieuw

Duur: 60 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 70 per groep

Tip

Voor leerlingen

Nieuw

Groep 4
Laat leerlingen op een speelse manier
kennismaken met verschillende gedichten
en versjes, taal en rijm. In de bibliotheek
staan een aantal spannende ladekastjes.
Steeds als er een lade opengaat, ontdekken
de leerlingen iets over de verschillende
soorten gedichten en over rijm.

Groep 5
Wat is leuker dan een schrijver in het echt
te ontmoeten? Anna Woltz, Arend van Dam,
Edward van de Vendel, Koos Meinderts,
Janneke Schotveld of Vivian den Hollander
komen in de klas!
Vooraf ontvang je de bijbehorende collectie en
werk je in de groep met de boeken. De schrijver
op bezoek vertelt hoe het is om schrijver te zijn,
leest voor en beantwoordt vragen van kinderen.
Een onvergetelijke ervaring.
Duur: 45 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 190 voor 1 groep, elke extra groep € 130
(inclusief collectie)

Groep 5 t/m 8
Kinderen vinden het vaak moeilijk om boeken
uit te zoeken. Regelmatig kiezen ze daarom
steeds dezelfde soort boeken. Als leerkracht
wil je ieder kind het liefst een passend boek
aanbieden maar hoe hou je al die nieuwe titels
bij? Geen nood! De snelle verteller van de bieb
laat de kinderen in rap tempo en op een prikkelende manier kennismaken met vijf topboeken;
splinternieuwe titels uit de Kinderboekenweek
én verborgen schatten. De besproken boeken
blijven 4 weken in de klas.
Duur: 30 minuten per groep
Periode: 27 september t/m 15 oktober 2021
(op aanvraag)
Locatie: op school
Prijs: € 150 voor 4 groepen
Minimale afname 4 presentaties voor vier
verschillende groepen

Tip

Boek ook een ouderbijeenkomst
‘Leren Lezen in groep 3’, p. 17

Duur : 60 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 70
Foto: Roel Wijngaards-de Meij
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Geïnspireerd? Neem deel aan
de Boekenproeverij webinars
voor leerkrachten en word
de vliegensvlugge verteller op
jouw school!, p. 16

Voor
leerkrachten

De bibliotheek ondersteunt scholen die structureler aandacht willen besteden aan lezen,
taal en digitale geletterdheid. Denk hierbij aan
gastlessen, lessenseries en naschools aanbod.
Stel je vraag en ontwikkel samen met de
bibliotheek een programma op maat.

Schoolbibliotheek
Een goede schoolbibliotheek is aantrekkelijk en
maakt kinderen nieuwsgierig. Weet jij hoe je dat
doet? Annemieke de Geest, specialist educatieve collectie helpt je graag op weg.

Voorbeelden:
Zoeken & vinden!
Groep 6
Hoe vind je informatie voor je presentatie
of werkstuk? Waar staat dat ene boek dat
je zo graag wilt lezen? Hoe kun je via de
online bibliotheekcatalogus, de inhoudsopgave
van een boek en op internet zoeken? Tijdens
dit bezoek zijn de leerlingen door gerichte
opdrachten over boeken én internet spelenderwijs bezig met informatievaardigheden.
Duur: 90 minuten
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 90 per groep

Tip

Drie keer per jaar deelt de bibliotheek de
laatste inzichten rondom taalontwikkeling en
leesbevordering zoals ‘diep lezen’ en ‘rijke taal’.
Uiteraard is er ook veel aandacht voor nieuwe
(digitale) boeken en werkvormen. En is er alle tijd
om eigen ervaringen met collega-leerkrachten
uit te wisselen. Inspirerende middagen vol
ideeën en inzichten die je direct in je groep in
de praktijk kunt brengen.
Datum: 3 bijeenkomsten op woensdag woensdag
15 september 2021, 12 januari en 1 juni 2022
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: bibliotheek Neude
Prijs: € 160 per school

De bibliotheek Utrecht ontwikkelt maatprogramma’s,
samen met partners. Zo krijg jij de beste ondersteuning.
Ook als je lezen, taal en digitale geletterdheid structureel
wil verankeren in beleid. Meer informatie? Bel of maak
een afspraak met je contactpersoon, zie p. 5.

Foto: Anna van Kooij

Nieuw

Ontwerp en maak
in het Laboratorium

Groep 7&8
In onze Laboratoria leren kinderen door te maken. In deze workshop werken leerlingen met
de lasersnijder, 3D-pennen en mini-motoren.
Voordat ze dat doen, krijgen ze eerst een
ontwerpvraag. Over wat ze anders zouden
willen in hun wijk. Ze verzinnen ideeën,
werken er een uit en maken een
prototype. Deze workshop draait
om samenwerken, proberen,
experimenten en oefenen.
Duur: 120 minuten
Locaties: bibliotheek
Leidsche Rijn Centrum, Neude en
Overvecht
Prijs: € 90 per groep

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

- Leesplezier in de klas bevorderen met
‘Lezen is leuk’. Een lessenserie met
toneellezen, poëzie en andere teksten.
- Een naschoolse leesclub.
- Een introductie of gastles over online veiligheid of nepnieuws herkennen door het zelf
te maken.
- Een lessenserie om te leren programmeren
met Ozobot en Bloxels.
- Ouder-kindlessen over robotica of digitale
prentenboeken.

Netwerk Lezen PO

Regel jouw activiteit snel op
bibliotheekutrecht.nl/primaironderwijs
of neem contact met ons op.

14

Word leescoördinator
Cursus Open Boek 3.0
Wil je op jouw school structurele aandacht
voor leesbevordering, leesmotivatie en het
leesplezier bij leerlingen vergroten? Dan is de
cursus ‘Open Boek 3.0’ iets voor jou. Na afloop
ben je gecertificeerd leescoördinator. Je draagt
zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier
lezen en daardoor betere leesresultaten behalen.
Datum: 5 bijeenkomsten op donderdag 27 januari,
17 februari, 10 maart, 31 maart en 21 april 2022
Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: bibliotheek Neude
Prijs: € 450 per deelnemer, incl. cursusmateriaal
Certificaatuitreiking: donderdag 9 juni 2022 van
16.00 - 17.30 uur

15

Foto: Marjolein Spronk

Foto: Anna van Kooij

Maatwerk voor taal,
lezen en digitale
uw
geletterdheid
Nie

Netwerk Digitale
geletterdheid PO

ine
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Laat je in slechts 45 minuten bijpraten over
de leukste nieuwe kinderboeken en trends
in de jeugdliteratuur. Gebruik ze als kick-off
voor het nieuwe schooljaar ter inspiratie
voor je teamvergadering: zo kies je de beste
nieuwe kinderboeken voor jouw leerlingen.

uw

Nie

Wil je op jouw school (meer) aan de slag met
onderwerpen rondom mediawijsheid, informatievaardigheden of nieuwe technologieën?
Kom met collega-leerkrachten kennis en ideeën
uitwisselen in het netwerk digitale geletterdheid
PO. Op twee momenten in het schooljaar
praten de bibliotheek en partners zoals Het
Mediateam je bij over actuele ontwikkelingen.
In deelsessies krijg je tips en inspiratie om
direct te gebruiken.

Duur: 45 tot 60 minuten
Locatie: online via Teams
Periode: oktober en april
Prijs: € 15 per webinar

Foto: Anna van Kooij

Webinar
Boekenproeverij

Doelgroep: leerkrachten
Datum: 2 middagen, maandag 11 oktober 2021
en woensdag 13 april 2022
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: bibliotheek Neude of online
Prijs: € 110 per school voor twee bijeenkomsten
(meerdere deelnemers per school mogelijk)

Skoolzone

Voor
uw
Nie
ouders en
verzorgers
Ouderbijeenkomsten
taal/lezen en digitale
geletterdheid

Tip

In de bibliotheken Kanaleneiland, Overvecht
en Zuilen is een speciale plek met computers
waar kinderen onder begeleiding kunnen
werken aan werkstukken en presentaties.

Ouders en verzorgers hebben grote invloed op
het (leren) lezen van kinderen en hun digitale
ontwikkeling. Plezier in lezen en kunnen begrijpen wat je leest is ook de basis van digitale
geletterdheid. De bibliotheek verzorgt daarom informatieve bijeenkomsten voor ouders

Een greep uit de
mogelijke onderwerpen:
-B
 elang van voorlezen,
lezen en leesplezier.
-B
 oekentips en online lezen.
-B
 oeken en andere materialen voor kinderen
met leesmoeilijkheden, Makkelijk Lezen Plein.
- Mediaopvoeding.
-W
 elke apps zijn geschikt voor welke leeftijd.
-O
 nline lezen en digitale prentenboeken.
Locatie: op school, de bibliotheek of online
Prijs: op aanvraag, vanaf € 75 per uur

Abonneer je op onze nieuwsbrief
educatie en blijf op de hoogte,
bibliotheekutrecht.nl/nieuwbrief
Je kunt ook contact opnemen met
je contactpersoon, zie p.5.

Foto: Anna van Kooij

Skoolzone is er op maandag, woensdag
en vrijdag van 15.00-17.00 uur.
bibliotheekutrecht.nl/skoolzone

en verzorgers. Bijvoorbeeld over leren lezen in
groep 3 of over mediaopvoeding. Dit kan ook
tijdens een ouderavond. Natuurlijk ontbreken
boeken en andere materialen niet.
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Primair onderwijs

Collecties

5. Seizoenen
en feestdagen

1. Taalcollecties

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

Groep 1 t/m 3
Leen een collectie van 20 boeken die aansluit
bij de taalmethode van je school.

Boekenbingo

Duur: 4 weken
Prijs: € 21 per collectie

Groep 1 t/m 8
Ga samen met je leerlingen de uitdaging aan
en doe mee met de boekenbingo-wedstrijd.
Lees 20 boeken en maak kans op mooie prijzen.
Lees de spelregels op boekenbingo.nl. Er is
een collectie voor groep 1 t/m 3, 4 t/m 6 en
voor 7&8.

2. Themacollecties
Voor alle groepen zijn er kant-en-klare
collecties van 30 informatieve- en verhalende
boeken rond een thema.
Duur: 4 weken
Prijs: € 51 per collectie

Nieuwe thema’s
Rekenen met
prentenboeken

Beschikbaar vanaf februari 2022
Duur: 4 weken
Reserveer op tijd
Prijs: € 51 per collectie

Nieuw

6. Relaties en seksualiteit
Groep 1 t/m 8
25 boeken over verliefdheid, relaties,
omgangsregels en het krijgen van een
babybroertje of -zusje.
Ook in te zetten bij de Week van
de Lentekriebels.
Duur: 4 weken
Prijs: € 51 per collectie

3. Boek en Filmcollecties
Groep 1 t/m 8
Eerst lekker lezen en dan het licht uit!
30 exemplaren van één titel of een mix van
meerdere boeken uit een serie plus een dvd.

Groep 1 t/m 4
Eén twee, drie… aan de slag! Want rekenen
met prentenboeken is niet alleen verrassend
en veelzijdig maar ook doelgericht: het leidt tot
betere rekenresultaten, meer rekentaal en een
positievere houding t.a.v. rekenen. 20 prentenboeken met beschreven rekenactiviteiten.

Lekker lezen met Minecraft
Groep 6 t/m 8
Minecraft-fans opgelet: stap in de schoenen
van een Minecraft-krijger en gebruik al je skills
om te overleven. Nu wil iedereen wel lezen!

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

Makkelijk Lezen
bovenbouw

Duur: 6 weken
Prijs: € 51 per collectie

Groep 6 t/m 8
Lezen niet leuk? Probeer dan de boeken
uit de TIP-lijst Makkelijk Lezen. Grappige
en spannende verhalen met veel illustraties
en een ruime bladspiegel verleiden ook de
leerlingen die lezen niet makkelijk vinden
om een boek te lezen.

4. Kinderboekenweek
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Tip

Groep 1 t/m 8
15 boeken met het thema ‘Worden wat je wil’
van de Kinderboekenweek 2021.

Met de gratis biebpas lenen je
leerlingen ook gratis e-books en
luisterboeken via onlinebibliotheek.nl

Duur: 4 weken
Prijs: € 41 (één collectie per school)
Beperkt aantal collecties beschikbaar.
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7. Collecties op maat

Landelijke
campagnes

10. Groepsabonnement

15 boeken rondom een door jou gekozen
thema, samengesteld door de bibliotheek.

Leen de leukste boeken uit de bieb bij jou
in de buurt. Je mag maximaal 40 boeken
(boetevrij) per keer meenemen. Na zes weken
kom je nieuwe uitzoeken. Zo heb je altijd
een verse voorraad boeken in je groep.
Ga naar bibliotheekutrecht.nl/educatie om
je abonnement te bestellen of te verlengen.

Duur: 4 weken
Prijs: € 41 per collectie

8. Wisselcollecties
leesplezier
Kom naar de afdeling educatie van de bibliotheek. Kies een mix van 40 lees- en informatieve boeken, strips en gedichten om het vrij lezen
een boost te geven. Uiteraard krijg je hulp
van een van onze specialisten.
Je mag ze tussentijds 1 keer gratis komen
ruilen. Je kiest zelf wanneer je dit doet.

Tijdens deze landelijke campagnes besteedt
de bibliotheek extra aandacht aan lezen,
taal en digitale geletterdheid.

Duur: 1 schooljaar en elke 6 weken ruilen
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 71

Duur: 1 schooljaar en 1 keer ruilen
Locatie: Zwanenvechtlaan 4
(op de bovenverdieping bij bibliotheek Zuilen)
Prijs: € 71

9. Verhalenkoffer

Bestellen?

Liever maatwerk?

Ga dan naar onze webwinkel via
bibliotheekutrecht.nl/primaironderwijs
De thema’s van afgelopen jaren zijn nog
steeds verkrijgbaar en vind
je in de webwinkel.

Bijvoorbeeld sprookjes of Romeinen?
Neem dan contact op met
Annemieke de Geest,
a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl
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De Nationale
Voorleeswedstrijd

Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat
het voorlezen aan jonge kinderen in de spotlights. De campagne benadrukt de voordelen
van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, mondelinge
taalontwikkeling en verhaalbegrip. Kijk op
nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie.

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.

Doelgroep: 4-6 jaar
Periode: 26 januari tot en met 5 februari 2022

Doelgroep: groep 7&8
Locatie: Neude
Periode: voorrondes donderdagochtend 17 en
vrijdagochtend 18 maart 2022. Feestelijke finale:
vrijdagochtend 25 maart 2022
Inschrijven: denationalevoorleeswedstrijd.nl
Prijs: gratis

Foto: Roel Wijngaards-de Meij

Groep 3 t/m 8
Leskoffer vol spannende, grappige verhalen en
opdrachten over kinderen uit de landen van de
Europese Unie. Via deze verhalen krijgen de
leerlingen een idee van de leefomstandigheden
van andere kinderen in Europa.

De Nationale
Voorleesdagen
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Media Ukkie Dagen

Kinderboekenweek

Jonge kinderen weten de weg naar de digitale
wereld razendsnel te vinden! Tijdens de M
 edia
Ukkie Dagen staat daarom mediawijsheid
in de opvoeding van 0-6-jarigen centraal.
Hoe zorg je ervoor dat media veilig en op
een speelse manier gebruikt kan worden?

‘Worden wat je wil.’ De Kinderboekenweek
2021 staat in het teken van beroepen en
dromen over later. Heeft jouw basisschool
de Vliegensvlugge Verteller van de b
 ibliotheek
besteld (p.13)? Dan maken jouw leerlingen
kennis met splinternieuwe titels uit de
Kinderboekenweek. Ook kun je de speciale
collectie Kinderboekenweek bestellen (p.19).
In deze week organiseert de bibliotheek nog
veel meer activiteiten voor kinderen.
Blijf op de hoogte via bibliotheekutrecht.nl
of de speciale educatienieuwsbrief.

De bibliotheek en haar partners ondersteunt
het onderwijs hierbij. Met bijvoorbeeld een
media-speelochtend, ouder-kind activiteiten
of een workshop over mediaopvoeding
voor ouders, verzorgers en professionals.
Periode: 25 maart t/m 1 april 2022
Kijk op:
bibliotheekutrecht.nl/mediaopvoeding
voor meer informatie.

Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: woensdag 6 tot en met zondag
17 oktober 2021.

Week van de
Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid van
vrijdag 5 t/m vrijdag 12 november 2021 is er
extra aandacht voor mediawijsheid. Doe met
je klas bijvoorbeeld mee aan de spannende
games ‘MediaMasters’ of ‘Hackshield’. Door het
spelen van de games leren kinderen meer over
de kansen en gevaren van (sociale) media.
Ga voor meer activiteiten naar
weekvandemediawijsheid.nl of neem contact
met ons op voor ondersteuning of activiteiten.
Inschrijven voor de games:
mediamasters.nl en joinhackshield.nl

Boekenpakket
Nederland Leest Junior
Duik met je hele klas in het avontuurlijke boek
‘Katvis’ van Tjibbe Veldkamp. Dit jaar is het
thema van Nederland Leest Junior ‘Over de
grens’. Het boek gaat over burgerschap,
mediawijsheid, en identiteit. Gezamenlijk
hetzelfde boek lezen en hierover praten,
helpt leerlingen de leeservaring te intensiveren,
verdiepen en waardevoller te maken.

Foto: Media Ukkie Dagen

Bestel het boekenpakket en ontvang 32 boeken,
een poster voor in de klas én een lesbrief.
Dit jaar gemaakt door bibliotheek Utrecht
en het CPNB. Let op: je leent de boeken niet,
maar koopt ze. Een mooie aanvulling op de
schoolbibliotheek! Bestellen na 2 juni?
Neem dan contact op met Carolien Krikhaar,
c.krikhaar@bibliotheekutrecht.nl
Doelgroep: groep 7, 8
Prijs: € 30 per pakket

Bestel

voor 2

juni

030
22

Tijdens de Kinderjury
organiseert de bibliotheek allerlei
activiteiten. Blijf op de hoogte
via bibliotheekutrecht.nl of de
speciale educatienieuwsbrief.
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Voortgezet onderwijs

Read2Me! –
collectie in de klas

Activiteiten

Deze collectie hoort bij de voorleeswedstrijd
Read2Me! en is samengesteld door de
bibliotheek. Je leent 30 bijpassende boeken.

Jongeren aan het lezen krijgen. Laat de bieb je helpen met de
collectie boeken in je lokaal en zorg dat je leerlingen de leukste
boeken voor het grijpen hebben. Maak nepnieuws en filterbubbels
bespreekbaar met activiteiten van de bieb.

Met de biebpas (gratis t/m 17 jaar) kunnen
leerlingen boeken lenen in de bieb. En kunnen
ze ook gratis e-books en luisterboeken lenen
via onlinebibliotheek.nl. Regel voor alle leer
lingen een biebpas, AVG-proof.

Zoeken Vinden Kiezen
Vmbo/havo/vwo klas 1
Leerlingen ontdekken welke boeken bij ze
passen, hoe ze zoeken, vinden én kiezen.
En welke sites daarbij handig zijn. Ook maken
ze in 6 minuten tijd kennis met 3 verschillende
titels. Welke boeken willen ze lezen?
Waarom wel, waarom niet? Keuze gemaakt?
Doel is dat elke leerling de bieb verlaat met
een boek in de tas. Het programma is flexibel,
de bieb bespreekt graag de mogelijkheden.
Duur: 50 - 75 minuten, of in overleg
Locatie: een van de 13 vestigingen in de stad
Prijs: € 90 per klas

Digital storytelling:
jouw verhaal in beeld

Landelijke campagne
Read2Me! –
met de klas naar de bieb

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 6
Verhalen kun je ook zonder boeken en letters
vertellen. In deze workshop leren de leerlingen
een verhaal vertellen met beelden. Ze gaan in het
Laboratorium zelf aan de slag met stopmotion.
Ze denken na over de bouwstenen van een
goed verhaal. Met hun groepje werken ze
een script, storyboard en animaties uit.
Resultaat: een eigen korte animatiefilm.

Vmbo/havo/vwo klas 1
Voorlezen in de brugklas? Jazeker, en met
Read2Me! maak je er meteen een wedstrijd van.
In deze voorleeswedstrijd maakt leerjaar 1 kennis
met jeugdliteratuur en de bieb. Dit programma
in de bibliotheek is de aftrap van Read2Me!
Ze leren een boek uitkiezen dat bij hen past.
En hoe dat nou eigenlijk moet, goed voorlezen.
Duur: 75 minuten
Locatie: bibliotheek naar keuze of op school
Periode: oktober tot en met januari
Prijs: € 90 per klas

Read2Me! –
de stedelijke finale
Vmbo/havo/vwo klas 1
Bij de stedelijke finale van Read2Me! op vrijdag
25 maart 2022 strijden de beste voorlezers
om de titel ‘De beste voorlezer van Utrecht’.

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

Foto: Anoeska Huige

Voor
leerlingen

Duur: 16 weken
Prijs: € 80 per collectie

Kennismaken met
nieuwe boeken
Vliegensvlugge Verteller
Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 3
Nieuw
De Vliegensvlugge Verteller van de
bibliotheek komt 2 keer per jaar in jouw
klas de leukste boeken tippen. Het tempo
ligt hoog. In deze wervelende presentatie
krijgen leerlingen 5 boekentips per keer.
En je doet zelf ook inspiratie op. Als je wilt,
laat de Vliegensvlugge Verteller een setje van
de besproken boeken achter. Deze boeken
worden uitgeleend op de biebpas van school.
Duur: 2 x 15-20 minuten per klas
Locatie: op school
Prijs: € 75 per klas
Minimale afname: 2 klassen per keer in – bij voorkeur –
achtereenvolgende lesuren.

Tip

Duur: vrijdagmiddag 25 maart 2022
Locatie: Theater bibliotheek Neude
Prijs: € 90 per school
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Young Adult Leesclub
Op InstaLive kun je iedere laatste
woensdag van de maand meepraten
over jouw favoriete genre: Young Adult.
Kijk mee op @bibliotheekutrecht
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Urban Education
met ‘Otis’

Bronnen en bubbels:
leer zoeken als
een pro
uw
Nie

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 3
Informatie. Je vindt het altijd en overal. Maar
waar begin je als je ergens kwalitatief goede
informatie over wil opzoeken? Leerlingen leren
welke verschillende media en bronnen er zijn,
hoe deze werken en hoe ze een selectie kunnen
maken. Ook leren ze wat een filterbubbel is en
hoe ze die kunnen herkennen. Aan het einde
van de workshop kennen ze verschillende
zoekstrategieën en zoekmachines.
Duur: 60 minuten, of in overleg
Locatie: op school of een van de 13 bibliotheken
in de stad
Prijs: € 130 per klas

Locatie: op school of een van de 13 bibliotheken
in de stad
Prijs: € 190 per klas, extra klas € 130

w

Maak een podcast van je
eigen radioprogramma
Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 6
Met twee professionele radiosets maken de
leerlingen in de bibliotheek een podcast van
hun eigen radioprogramma. Daar komt een
hoop bij kijken: lees- en schrijfvaardigheden,
informatie zoeken, selecteren en evalueren,
presentatie- en interviewtechnieken én
nieuwsverslaggeving.
Leerlingen bedenken een actueel thema dat
centraal staat tijdens het radioprogramma.
Voor hun research duiken ze in de collectie en
databanken van de bieb. Is de podcast klaar,
dan kun je hem terugluisteren via de website
van de bibliotheek.
In samenwerking met De Vrijstaat.

Factcheck,
dubbelcheck:
geloof jij alles
wat je leest?

Otis. Zeventien jaar. Vader onbekend.
Moeder knettergek. Ze leven in een flat
vol armoede. Otis staat overal alleen voor.
Naast de zorg voor zijn moeder krijgt hij
een driejarig meisje in huis. Maar een
peuter past niet in het rauwe leven dat
Otis leidt. Wat moet hij doen? Wegkijken?
Weglopen? Of doet hij iets wat niemand
ooit voor hem heeft gedaan: blijven?

Vmbo 3&4
Maak je leerlingen enthousiast voor lezen en
laat ze kennismaken met de culturele wereld.
Stap op de Rode Loper! is een jaarlijks terugkerend taal- en leesproject dat plaatsvindt op
interessante locaties zoals musea, bibliotheken,
theaters en andere creatieve broedplaatsen.
Locatie: Neude en andere culturele instellingen
Periode: een maandag in februari 2022
Prijs: € 8,50 per leerling

Meer informatie en inschrijven
via stapopderodeloper.nl
Foto: Corien den Enting

Foto’s: De Vrijstaat

Vmbo/havo/vwo klas 3&4
Hoe leef je samen met jongeren die uit allerlei
verschillende milieus komen? Tijdens het
achtweekse project Urban Education kweken
leerlingen begrip voor een leefwereld die
anders is dan die van henzelf. Meld je school
aan en ontvang van de bibliotheek Utrecht een
collectie met 30 keer het boek ‘Otis’ van Martijn
Niemeijer. Het lesmateriaal kun je gebruiken
bij lessen Nederlands of mentorlessen.
Schrijver Martijn Niemeijer sluit het project af.

Nieu

Stap op de Rode Loper

Vernieuw
d

Vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 3
Fake news en deepfake: je kunt er niet meer
omheen. Op internet en social media zijn
echt- en nepnieuws soms moeilijk van elkaar
te onderscheiden. Hoe kun je berichten, foto’s,
video’s en informatie controleren op feiten?
En wat is het verschil tussen een feit en een
mening? Leerlingen leren meer over de werking
van desinformatie, misinformatie en nepnieuws
en gaan vergelijken.

Beeld: Dara Dharmaperwira

Duur: 60 minuten, of in overleg
Locatie: op school of een van
de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 130 per klas

Duur: 120 minuten
Locatie: bibliotheek Kanaleneiland,
Leidsche Rijn Centrum, Neude en Overvecht.
Periode: september t/m december 2021
Prijs: € 150 per klas.
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Voor
docenten

Voortgezet onderwijs

Collecties

Netwerk Lezen VO
Voor iedereen is er een geschikt boek. Alleen,
hoe vindt de leerling het juiste boek? Kom
tot nieuwe inzichten en waardevolle ideeën
daarover bij Netwerk Lezen VO. Tijdens twee
bijeenkomsten praten we je bij over nieuwe
boeken, wetenschappelijke ontwikkelingen en
aantrekkelijke werkvormen. Ook krijg je een
workshop van een expert over een onderwerp
dat direct aansluit bij de praktijk. Kom delen,
luisteren, leren en laat je inspireren.
Datum: woensdag 13 oktober 2021
en donderdag 14 april 2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: bibliotheek Neude of online
Prijs: € 110 per school
(meerdere deelnemers per school mogelijk)

Netwerk digitale
geletterdheid VO

Nieu

w

De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan
razendsnel. Wil je op de hoogte blijven of wil
je meer doen met mediawijsheid, informatievaardigheden of nieuwe technologieën? Sluit
je dan aan bij het netwerk digitale geletterdheid.
De bibliotheek praat je, samen met partners
zoals Het Mediateam, bij over actuele ontwikkelingen. Met collega-docenten uit de stad
wissel je kennis en ideeën uit en in deelsessies
krijg je tips en inspiratie die je de volgende dag
direct in kunt zetten.
Datum: donderdag 7 oktober 2021 en woensdag
6 april 2022
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: bibliotheek Neude of online
Prijs: € 110 per school
(meerdere deelnemers per school mogelijk)

1. Read2Me!
Voorlezen in de brugklas leuk? Jazeker! Deze
collectie hoort bij de voorleeswedstrijd Read2Me! (zie p. 24) en is samengesteld door de
bieb. Je leent 30 bijpassende boeken.
Duur: 16 weken
Prijs: € 80 per collectie

2. Wisselcollectie 8 weken
Kom naar de afdeling educatie van de bibliotheek en stel zelf een lekker-lezenmix van
30 boeken samen. Je hebt de keuze uit leesen informatieve boeken, strips en poëzie.
Uiteraard krijg je hulp van een van onze
specialisten.
Duur: 8 weken
Locatie: Zwanenvechtlaan 4
(op de bovenverdieping bij bibliotheek Zuilen)
Prijs: € 51 per collectie
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3. Wisselcollectie
voor 1 schooljaar
Kom naar de afdeling educatie van de bibliotheek en stel zelf een lekker-lezenmix van
40 boeken samen. Je hebt de keuze uit leesen informatieve boeken, strips en poëzie.
Uiteraard krijg je hulp van een van onze
specialisten. Je mag één keer ruilen.
Je mag zelf kiezen wanneer je dat doet.
Duur: 1 schooljaar
Locatie: Zwanenvechtlaan 4
(op de bovenverdieping bij bibliotheek Zuilen)
Prijs: € 80,- per collectie
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4. Collectie
‘Schrijver op School’

Boekenpakket
Nederland Leest Junior

Wie kan er beter over een boek vertellen
dan de schrijver zelf? Er is van 14 schrijvers,
waaronder Buddy Tegenbosch, Margje Woodrow,
Khalid Boudou en Martine Letterie een collectie
beschikbaar. Je ontvangt 30 boeken en een
lesbrief om het schrijversbezoek op school
voor te bereiden.

VO klas 1&2
Duik met je hele klas in het avontuurlijke boek
‘Katvis’ van Tjibbe Veldkamp. Dit jaar is het
thema van Nederland Leest Junior ‘Over de
grens’. Het boek gaat over burgerschap, mediawijsheid, en identiteit. Gezamenlijk hetzelfde
boek lezen en hierover praten, helpt leerlingen
de leeservaring te intensiveren, verdiepen en
waardevoller te maken.

Duur: 8 weken
Prijs: € 51

Bestel het boekenpakket en ontvang 32 boeken,
een poster voor in de klas én een lesbrief.
Dit jaar gemaakt door bibliotheek Utrecht en
het CPNB.

5. Collectie
‘Een STUK meer’
Vmbo klas 1 t/m 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

Let op: je leent de boeken niet, maar koopt ze.
Een mooie aanvulling op de schoolbibliotheek!
Bestellen na 2 juni?
Neem dan contact op met Carolien Krikhaar,
c.krikhaar@bibliotheekutrecht.nl

Duur: 8 weken
Prijs: € 51

Prijs: € 30 per pakket

6. Groepsabonnement

Bestel

voor 2

juni

Service
Contact
Team educatie
Zwanenvechtlaan 4
(Boven bibliotheek Zuilen)
3554 GL Utrecht
educatie@
bibliotheekutrecht.nl
Voor collecties
en vragen over je
schoolmediatheek
Annemieke de Geest
a.de.geest@
bibliotheekutrecht.nl
030 - 286 19 43

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

Leen de leukste boeken uit de bieb bij jou
in de buurt. Je mag maximaal 40 boeken
(boetevrij) per keer meenemen. Na zes weken
kom je nieuwe uitzoeken. Zo heb je altijd een
verse voorraad boeken in je klas. Ga naar
bibliotheekutrecht.nl/educatie om je abonnement te bestellen of te verlengen.

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 Utrecht
Postbus 80
3500 AB Utrecht
klantenservice
@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
030-2861800
(ma t/m vr van
10.00 – 17.00 uur)

Eén van de collecties bestellen?
Ga dan naar bibliotheekutrecht.nl/
voortgezetonderwijs Liever maatwerk?
Neem dan contact op Annemieke de Geest,
a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl
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Vleuten
Dorpsplein 1
3451 BK Vleuten
Vleuterweide
Burchtpoort 16
3452 MD Vleuten

Bibliotheek Neude
Neude 11
3512 AE Utrecht

Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
3554 GL Utrecht

De Meern
Oranjelaan 14
3454 BT De Meern

Info

Hoograven
Smaragdplein 100
3523 ED Utrecht
Jeugdbibliotheek
Waterwin
Musicallaan 106
3543 BT Utrecht
Kanaleneiland
Al - Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht
Leidsche Rijn Centrum
Brusselplein 2
3541 CJ Utrecht
Lunetten
Hondsrug 21
3524 BP Utrecht
Oog in Al
Everard Meijsterlaan 1a
3533 CK Utrecht
Overvecht
Gloriantdreef 1
3562 KW Utrecht

Duur: 1 schooljaar en elke 6 weken ruilen
Locatie: een van de 13 bibliotheken in de stad
Prijs: € 71

Tuinwijk
Ingenhouszstraat 8
3514 HW Utrecht

De Bibliotheek Utrecht werkt samen met o.a.: BoekStart, Brede School
Utrecht, De emigratie generatie, DigiTaalhuis, DOCK, Gemeente Utrecht,
Het Mediateam, Jeugdgezondheidszorg Utrecht, JoU, Kinderopvang met
voorschoolse educatie, Kunst van Lezen, Stichting Leren voor de Toekomst,
Stichting Vreedzaam, Taal Doet Meer, Utrechtse schoolbesturen en ZIMIHC.
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Educatie
nieuwsbrief
Meld je aan op
bibliotheekutrecht.nl/
nieuwsbrief en blijf
op de hoogte.

Colofon
Vormgeving, concept
en fotografie
Dietwee – merk, ontwerp
en communicatie
Foto cover:
Marjolein Spronk

Disclaimer
Wijzigingen in het
programma en de prijzen
zijn voorbehouden. Alle
prijzen zijn exclusief btw.

Bestel nu je
collecties
& activiteiten
voor het komend
schooljaar
Bestel voor 2 juli en krijg 5% korting
bibliotheekutrecht.nl/educatie

