
Programma Taal & Lezen   

  

1. Boek en Bieb  

Spelenderwijs kennismaken met boeken en de bibliotheek. Het is een programma 

voor in de klas, maar ook een kijkje nemen in de bibliotheek is mogelijk. Bij het 

programma horen onder meer boeken, lessuggesties en een streepjescodescanner.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 en 2  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 2 weken  

● Bieb-eenheden:  

  

  

2. Boekenkring   

De boekenkring is een leerlijn leesbevordering gebaseerd op de uitgangspunten van 

Aidan Chambers en bestaat uit drie verschillende elementen: kiezen, lezen en 

reageren.  

Aan de hand van verschillende werkvormen zal de educatieconsulent de 

boekenkring introduceren in de klas.  

● Beschikbaar voor groep(en): 3 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Bieb-eenheden:  

   

  

3. Boekenproeverij  

Leerlingen bekijken verschillende soorten boeken en kunnen hun favoriete boek 

tippen voor in de schoolbibliotheek. 

● Beschikbaar voor groep(en): 4 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Bieb-eenheden:  

   

  

  



4. Collecties   

Wilt u aandacht besteden aan een project, thema of activiteit, dan kan een 

themacollectie hier goed bij aansluiten.  

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als kunst, wonen, feest, Tweede Wereldoorlog, 

poëzie en nog veel meer.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

5. Collectie toneellezen  

Bij toneellezen nemen 2 lezers (of meer!) de rol van een personage op zich en 

lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje 

op, maar dan zonder podium. Superleuke manier om samen te lezen!  

  

● Beschikbaar voor groep(en): 3 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

  

 

6. Collectie voor leerlingen die niet van lezen houden  

Voor die leerlingen die ‘het juiste boek’ nog niet gevonden hebben kan samen met 

de educatieconsulent gekeken worden naar een collectie boeken.  

● Beschikbaar voor groep(en): 4 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

  



7. Drentse Kinderjury  

Welk boek, verschenen in de laatste anderhalf jaar, vinden de leerlingen in Drenthe 

het mooist? Dat bepaalt de Drentse Kinderjury, een provinciale jury-activiteit voor 

groep 7 en 8. Van februari tot begin juni lezen de leerlingen tien boeken en 

stemmen voor het mooiste boek.  

● Beschikbaar voor groep(en): 7 en 8  

● Periode: februari-mei  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 4 maanden  

● Bieb-eenheden:  

   

  

8. Groepsbezoek aan de bibliotheek  

Tijdens het bezoek aan de (school)bibliotheek maken de leerlingen van groep 3 op 

een leuke manier kennis met de bibliotheek. Aan de hand van eenvoudige 

opdrachten komen de leerlingen erachter waar de eerste leesboeken staan, maar 

bijvoorbeeld ook de prentenboeken en boeken over dieren.  

● Beschikbaar voor groep(en): 3  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 45 minuten  

● Bieb-eenheden:  

   

  

9. Kinderboekenweek   

Tijdens de Kinderboekenweek wordt landelijk aandacht besteed aan de promotie 

van het kinderboek. Ieder jaar staat er een ander thema centraal in deze 

campagne. Bij het jaarlijkse thema verzorgen we een schoolbrede collectie met 

lessuggesties.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 t/m 8  

● Periode: eind september-oktober  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

  

  

  



10. Leesprikkel  

Moeite met lezen en toch leuke boeken vinden? Dat kan met de Leesprikkel, een 

leesbevorderingsactiviteit voor moeilijke lezers in zowel het regulier als het speciaal 

onderwijs. De leerlingen lezen zes verschillende soorten boeken waaronder een 

strip-, een informatief en een leesboek.  

● Beschikbaar voor groep(en): 7 en 8  

● Periode: januari-juni  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 4 maanden  

● Bieb-eenheden:  

   

  

11. Leesvreters  

Leesvreters is een aanstekelijk en interactief leesproject voor leerlingen van groep 

5 en 6. Centraal staat de vraag: welke klas en welk boek zijn de grootste 

leesvreters? Basisscholen binnen een gemeente doen gezamenlijk mee aan 

leesvreters.nl.  

  

● Beschikbaar voor groep(en): 5 en 6  

● Periode: september-november  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 8 weken  

● Bieb-eenheden:  

   
  

12. Letterwinkeltje   

Het letterwinkeltje is een speels project met als uitgangspunt het boek 'Het 

Letterwinkeltje' van Marianne Busser en Ron Schröder. Spelen met letters en 

kennismaken met diverse boeken sluit goed aan op de ontluikende geletterdheid 

van de kleuters.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 en 2  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 2 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

   



13. Makkelijk Lezen Feest op het Makkelijk Lezen Plein   

      in Bibliotheek Hoogeveen  

Makkelijk Lezen Feest is een programma gebaseerd op het bekende spel Party en 

Co. Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in teamverband 

leren leerlingen het MLP en de materialen kennen. Voor een (samengestelde groep) 

leerlingen met leesproblemen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Minimaal 8 leerlingen en 

maximaal 20 leerlingen.  

● Beschikbaar voor groep(en): 5 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 60 minuten  

● Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid 

en taalontwikkeling.  

  

14. Nationale Voorleesdagen  

Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt landelijk aandacht besteed aan het 

voorlezen aan leerlingen die zelf nog niet kunnen lezen. Het Prentenboek van het 

Jaar staat centraal in deze voorleescampagne. Bij dit prentenboek wordt een 

collectie geleverd.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 en 2  

● Periode: eind januari – februari  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

15. Schatkamer van Roald Dahl  

 Met dit project maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en zijn 

werk. Ze gaan aan de slag met zijn taal en de personages uit zijn boeken. Ze 

kruipen in de huid van Dahl-personages met 5 hoeden/pruiken en spelen situaties 

na met de speeltips uit de handleiding. Ze maken de Grote Roald Dahl-kennispuzzel 

en bedenken een nieuw avontuur voor een Roald Dahl-personage.  

● Beschikbaar voor groep(en): 5 en 6  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

  

  



16. Schrijver  

Misschien wel de meest leesbevorderende activiteit: een schrijver voor de klas! 

Eerst leest elke leerling minstens één boek van de schrijver en gaat op zoek naar 

informatie over de schrijver en over zijn/haar boeken, dan komt de schrijver in 

Bibliotheek Hoogeveen.  

● Beschikbaar voor groep(en): 4 en 7  

● Periode: februari-april  

● Introductie: 30 minuten  

● Schrijversbezoek: 45 minuten  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

  

17. Taaltas  

Op school en thuis hetzelfde prentenboek, dezelfde zinnen, dezelfde woorden: een 

feest van herkenning bij de leerlingen, én een groot leereffect.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 en 2  

● Periode: in overleg  

● Introductie: in overleg  

● Leentermijn: 4 weken in de groep, waarvan 2 weken thuis  

● Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid 

en taalontwikkeling.  

  

18. Tijdjagers  

Het spel Tijdjagers maakt leerlingen enthousiast voor historische jeugdboeken en 

geschiedenis. In de klas wordt een geheimzinnig pakket bezorgd. In de 

begeleidende brief vertellen De Schrijvers van de Ronde Tafel dat ze een boodschap 

voor de toekomst hebben verstopt in een tijdcapsule. Het is aan de klas om deze 

fictieve tijdcapsule binnen anderhalf uur te openen tijdens het spelen van het spel.  

● Beschikbaar voor groep(en): 8  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Afsluiting: 2 uur  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

  

  

  



19. Vakantielezen  

Leerlingen die weken niet lezen kunnen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Om deze 

leesdip te voorkomen nodigt de educatieconsulent de groep uit om samen in de 

schoolbibliotheek of in Bibliotheek Hoogeveen boeken uit te zoeken voor in een 

vakantie.  

● Beschikbaar voor groep(en): 3 en 4  

● Periode: in overleg vlak vóór een vakantie  

● Introductie: 45 minuten  

● Leentermijn: vakantieperiode  

● Bieb-eenheden:  

   
  

20. Voorleeswedstrijd  

Wilt u van uw school een echte leesschool maken dan is meedoen met de 

Voorleeswedstrijd iets wat u goed kunt inzetten.  

● Beschikbaar voor groep(en): 7 en 8  

● Periode: september-november  

● Zelf aanmelden bij: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl  

 

21. Voorlezen in de klas  

Het leukste kwartier is het voorleeskwartier!  

Tijdens het voorleeskwartier komt de educatieconsulent voorlezen uit één van de 

nieuwste prentenboeken. In overleg kan ook gekozen worden voor een prentenboek 

dat aansluit bij een thema in de klas of bij de Nationale Voorleesdagen.  

● Beschikbaar voor groep(en): 1 en 2  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 20 minuten  

● Bieb-eenheden:  

  

  

  



22. Werken met prentenboeken  

Voor de taal- en expressieve ontwikkeling van leerlingen in groep 3 t/m 8 kunnen 

prentenboeken een rijke bron zijn. Ze leren kijken naar de illustraties in relatie tot 

de tekst en ervaren het verschil tussen verbeelden en verwoorden.  

Prentenboeken lenen zich er goed voor om nagespeeld of verteld te worden.  

● Beschikbaar voor groep(en): 3 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Introductie: 30 minuten  

● Leentermijn: 4 weken  

● Bieb-eenheden:  

   

Alleen als collectie (zonder introductie):  

  

  

Specials  

1. Biebouders  

Ouders die helpen in de schoolbibliotheek zijn van grote waarde. Tijdens deze korte 

en informele bijeenkomst gaan we in gesprek met de ouders. Is iedereen op de 

hoogte van het systeem, lopen ze tegen problemen aan? Ook is dit een fijne kans 

om te laten zien wie de educatieconsulent is en wat we (voor elkaar) kunnen 

betekenen.  

● Periode: in overleg  

● Bieb-eenheden:  

  

  

2. Cursus Open Boek  

De cursus Open Boek is bedoeld voor de contactpersoon binnen de school van 

‘Lezen’. Deze cursus leidt op tot leescoördinator. Leescoördinatoren hebben de 

belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het 

opstellen en uitvoeren (met het team) van het (school)leesplan. Idealiter is er één 

leescoordinator voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. In de cursus ‘Open 

Boek’ leer je o.a. genres kennen in de jeugdliteratuur, het opstellen van een 

leesplan en het motiveren van het team. Meer informatie vind je op: 

https://www.biblionetdrenthe.nl/cursus-leescoordinator  

● Tijdsinvestering: 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU 

(registeruren) opgenomen in registerleraar.nl  

● Kosten: €300,- worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen 

geletterdheid  

https://www.biblionetdrenthe.nl/cursus-leescoordinator


  

  

3. Leesgesprekken  

Om erachter te komen wat leerlingen graag lezen of juist niet, wat ze makkelijk 

vinden of heel moeilijk, zijn leesgesprekken een uitkomst. In een leesgesprek gaat 

de educatieconsulent in gesprek met de individuele leerling om zicht te krijgen op 

de leesvoorkeur en leesontwikkeling van de leerling. Diverse soorten boeken en 

andere materialen worden onder de aandacht gebracht om leerlingen te motiveren 

om te lezen.  

● Beschikbaar voor groep(en): 4 t/m 8  

● Periode: in overleg  

● Gesprek: 20 minuten per leerling (max. aantal leerlingen is in overleg)  

● Bieb-eenheden:  

  

  

4. SchoolWise Portal  

In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen leerlingen boeken, websites en 

filmpjes opzoeken via betrouwbare bronnen of de catalogus van hun eigen 

schoolbibliotheek. Maar de SchoolWise Portal biedt meer mogelijkheden! Bent u 

benieuwd wat die zijn of wilt u hier gebruik van maken? Overleg dan met de 

educatieconsulent.  

● Startdatum: in overleg  

  

 


