
 

Programma Taal & Lezen 

Basisonderwijs schooljaar 2021/2022 

 

Activiteiten 

Biebbezoek   
Tijdens een bezoek aan de bibliotheek in Hoogeveen maken de leerlingen van groep 3 op 
een leuke en interactieve manier kennis met de jeugdafdeling van de bibliotheek. Aan de 
hand van eenvoudige opdrachten komen de leerlingen erachter waar ze verschillende 
soorten boeken kunnen vinden én wordt er als afsluiting een leuk spel gedaan op onze 
interactieve Wizefloor.  
 

• Doelgroep: gr. 3  

• Periode: in overleg  
• Duur: 45 minuten  
• Biebcoins: 2  

  
Boekenkring  
Aan de hand van verschillende inspirerende en vernieuwde werkvormen zal de 
educatieconsulent de boekenkring introduceren in de klas. Leuk én nuttig voor zowel 
leerlingen als leerkrachten.  
 

• Doelgroep: gr. 3 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Introductie: 30 minuten  
• Biebcoins: 2  

  

Boekenproeverij   
Leerlingen bekijken verschillende soorten boeken in de vorm van een heuse ‘proeverij’ en 
kunnen hun favoriete boek tippen voor in de schoolbibliotheek. Een mooie en speelse 
manier om de leerlingen enthousiast te maken voor (nieuwe) boeken die ze wellicht 
anders niet hadden gekozen.  
 

• Doelgroep: gr. 3 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Introductie: 30 minuten  
• Biebcoins: 2  

  
Drentse Kinderjury (DKJ)  
Welk boek, verschenen in de laatste anderhalf jaar, vinden de leerlingen in Drenthe het 
mooist? Dat bepalen de leerlingen van groep 7 en 8 gedurende deze provinciale jury 

activiteit. Van februari tot begin juni lezen de leerlingen tien boeken en 
stemmen daarna voor het allermooiste boek.   
 

• Doelgroep: gr. 7 en 8  
• Periode: februari-mei  
• Introductie: 30 minuten  
• Leentermijn: 4 maanden  
• Biebcoins: 3  

  
 
 



Kinderboekenweek   
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er landelijk aandacht besteed aan de promotie van 
het kinderboek. Bij het thema verzorgen wij een schoolbrede collectie. Een leerzame 
manier om aan de slag te gaan met verschillende mooie boeken rondom een onderwerp.  
 

• Doelgroep: gr. 1 t/m 8  
• Periode: eind september-oktober  
• Leentermijn: 4 weken  
• Biebcoins: 1  

  
Leesgesprekken  

De leesconsulent voert een leesgesprek met de leerling. Wat vertelt de leerling over 
lezen en hoe ziet hij zichzelf als lezer? Door middel van de leesgesprekken krijgen we 
kennis van de leesvoorkeuren van de leerling en kunnen we de 
leesmotivatie bevorderen.  Aan de hand van het eerste leesgesprek wordt door de 
educatieconsulent een aantal boeken uitgezocht die in het tweede leesgesprek bekeken 
en besproken worden. Zowel de leerkracht, educatieconsulent én de leerling krijgen beter 
inzicht in het leesgedrag van de leerling.  
 

• Doelgroep: gr. 4 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Duur: 2 x 20 min per leerling (max. aantal leerlingen is in overleg)  
• Biebcoins: 2  

  
Leesprikkel   

Moeite met lezen en tóch leuke boeken vinden? Dat kan met Leesprikkel, een 
leesbevorderingsactiviteit voor leerlingen in zowel het regulier als het speciaal 
onderwijs die lezen niet als van vanzelfsprekend ervaren. De leerlingen lezen zes 
verschillende soorten boeken waaronder een strip-, informatief en een leesboek.  
 

• Doelgroep: gr. 7 en 8  
• Periode: januari-juni  
• Introductie: 30 minuten  
• Leentermijn: 4 maanden  
• Biebcoins: 3  

  
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 grootse leesvreters? Eén 

ding is zeker: Leesvreters is het meest verslindende leesfestijn!  
 

• Doelgroep: gr. 5 en 6  
• Periode: september-november  
• Introductie: 30 minuten  
• Leentermijn: 3 maanden  
• Biebcoins: 3  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Makkelijk lezen feest   
Het Makkelijk Lezen Feest is een leuk en leerzaam programma gebaseerd op het bekende 
spel Party en Co. Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in 
teamverband leren kinderen het Makkelijk Lezen Plein (MLP) en de materialen kennen. 
Voor een (samengestelde groep) kinderen met leesproblemen uit de groepen 5 t/m 8. 
Minimaal 8 kinderen en maximaal 20 kinderen.  
 

• Doelgroep: gr. 5 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Duur: 2 uur   
• Biebcoins: wordt niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en 

taalontwikkeling.  
  
Nationale voorleesdagen  
Tijdens deze dagen wordt landelijk aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. Het Prentenboek van het Jaar ‘Maar eerst ving ik een 
monster’ van Tjibbe Veldkamp staat centraal in deze voorleescampagne. Bij dit 
prentenboek wordt een mooie en bijpassende collectie geleverd.  
 

• Doelgroep: gr. 1 en 2  
• Periode: eind januari-februari  
• Leentermijn: 4 weken  
• Biebcoins: 1  

  
Schrijversbezoek   

Misschien wel de leukste en meest leesbevorderende activiteit: een 
schrijver ontmoeten met de klas, welke leerling en leerkracht wil dat nu 
niet? Voorafgaand leest elke leerling minstens één boek van de schrijver en gaat op zoek 
naar informatie over die schrijver en over zijn/haar boeken. Daarna wordt het nog 
leuker: de leerlingen ontmoeten de schrijver in de bibliotheek in Hoogeveen!  
 

• Doelgroep: gr. 4 en 7  
• Periode: februari-april  
• Introductie: 30 minuten  
• Schrijversbezoek: 45 minuten  
• Leentermijn: 6-8 weken  
• Biebcoins: 5  

  
Taaltas   

Op school en thuis hetzelfde mooie prentenboek. Rondom dit prentenboek kunnen leuke 
en leerzame activiteiten gedaan worden, zowel in de klas als thuis. Ook fijn: bepaalde 
titels kunnen digitaal bewonderd worden!  
 

• Doelgroep: gr. 1 en 2  
• Periode: in overleg  
• Introductie: in overleg  
• Leentermijn: 4 weken in de groep, waarvan 2 weken thuis  
• Biebcoins: wordt niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en 
taalontwikkeling.  

  
 
 
 

 
 
 
 



Tijdjagers   
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 
ontcijferen tijdens het eindspel met behulp van hun opgedane kennis uit de boeken.  
 

• Doelgroep: gr. 8  
• Periode: in overleg  
• Introductie: 30 minuten  
• Afsluiting: 2 uur (eindspel)  

• Leentermijn: 8 weken   
• Biebcoins: 4  
  

Vaste collecties  
  
Collectie - Boek & Bieb   
Spelenderwijs kennismaken met boeken en de bibliotheek. Want koop of leen je boeken 
bij de Bibliotheek? Kost dat geld en wat heb je daarvoor allemaal nodig? Een speelse en 
leerzame manier om de leerlingen in de klas kennis te laten maken met deze 
informatie. Bijhorende boeken, lessuggesties en een streepjescodescanner zijn 
aanwezig.  
 

• Doelgroep: gr. 1 en 2  
• Periode: in overleg  

• Leentermijn: 2 weken  
• Biebcoins: 1  

  
Collectie - De schatkamer van Roald Dahl  
Met deze unieke collectie maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en zijn 
werk. Ze gaan aan de slag met zijn taal en de personages in zijn boeken. Ze kruipen in 
de huid van Dahl-personages, ze maken de Grote Roald Dahl-kennispuzzel en bedenken 
een nieuw avontuur voor een Roald Dahl-personage.  
 

• Doelgroep: gr. 5 en 6  
• Periode: in overleg  
• Leentermijn: 4 weken  
• Biebcoins: 1  

  

Collectie - Het Letterwinkeltje   
Het letterwinkeltje is een speelse collectie met materialen wat als uitgangspunt het boek 
'Het Letterwinkeltje' van Marianne Busser en Ron Schröder heeft. Spelen met 
letters en cijfers en kennismaken met diverse boeken sluit goed aan op de ontluikende 
geletterdheid van de jongste leerlingen.  
 

• Doelgroep: gr. 1 en 2  
• Periode: in overleg  
• Leentermijn: 2 weken  
• Biebcoins: 1  

  
 
 
 

 
 
 
 



Collectie - Toneellezen  
Bij toneellezen nemen twee 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 een podium. Een erg leuke en leerzame manier om samen te lezen.  
 

• Doelgroep: gr. 3 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Leentermijn: 4 weken  
• Biebcoins: 1  

  
Collectie - Voor leerlingen die niet van lezen houden   

Voor die leerlingen die ‘het juiste boek’ nog niet hebben gevonden is deze collectie zeer 
geschikt. De leerlingen kunnen tussen deze mooie en gevarieerde selectie boeken zeker 
weten een goed, leuk of interessant boek vinden!  
 

• Doelgroep: gr. 4 t/m 8   
• Periode: in overleg   
• Leentermijn: 4 weken   
• Biebcoins: 1  

  
Collectie - Werken met prentenboeken   
Prentenboeken alleen voor de allerkleinsten? Zeker niet! Met 
deze uitgebreide collectie leren leerlingen kijken naar de illustraties en de tekst. 
Ze ervaren het verschil tussen verbeelden en verwoorden. Ongeacht de leeftijd van de 
leerlingen, een prentenboek is áltijd een goed idee.  

 
• Doelgroep: gr. 3 t/m 8  
• Periode: in overleg  
• Leentermijn: 4 weken  
• Biebcoins: 1   

  
  
  
 


