
 
  
 
 
 
 

Inleiding 
Eindelijk is het dan lente, maar het weer kan zich nog steeds op allerlei manieren laten 
zien. Lekker relaxen met boeken. Thuis of met de kinderen in de klas is er dan de kans 
om weg te dromen. Maar droom niet te lang weg, want BiblioPlus maakt voor deze 
laatste maanden van het schooljaar nog allerlei activiteiten mogelijk.  
 
 
In deze BiblioTweets: 

 introduceren we een gave boekenquiz voor groep 6, 7 en 8 in een coöperatieve werkvorm 

 lanceren wij een creatieve ontwerpwedstrijd voor leerkrachten met winst voor alle deelnemers!  

 ontdek je het favoriete boek van een leesconsulent 

 lees je over het voorkomen van terugloop in leesniveau tijdens de zomervakantie 

 lees je over de Jeugdkrakercompetitie m.b.t. mediavaardigheden voor groep 7 en 8 

 een uitnodiging voor alle leerkrachten voor de netwerkbijeenkomst ‘Stoere Jongens lezen ook’  

 bieden wij de cursus ‘Open Boek’ aan voor nieuwe leesconsulenten 

 lees je wat wij nieuw aanbieden in de bestelportal 

 nodigen wij je uit voor een bijeenkomst over passend onderwijs en hoogbegaafde kinderen 

 kom je meer te weten over ontdekmedia.nl  

 
 
De grote boekenquiz voor groep 6, 7 en 8 
In het kader van “het Jaar van het Boek” biedt BiblioPlus een leuke wedstrijd voor groep 
6, 7 en 8 aan. Een wedstrijd waarin de hele klas samen op zoek gaat naar antwoorden op 
diverse vragen over boeken. Deze quiz kan op elk moment gespeeld worden. De hele 
groep strijdt samen tegen andere groepen in de regio van BiblioPlus. Antwoorden zijn op 
allerlei manieren te achterhalen, maar voornamelijk via het internet, waardoor ook de 
informatievaardigheden geoefend worden. De winnende groep wordt in de laatste 
schoolweek vóór de zomervakantie in het zonnetje gezet.  
 
Geef je klas op via de activiteitenportal. Je ontvangt vervolgens instructies en de quiz 
zelf via de mail. Om kans te maken op de prijs moeten de antwoorden vóór 1 juli 
opgestuurd zijn naar jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.  

 
 
Een creatieve wedstrijd voor leerkrachten: ontwerpen met 
kinderboeken! 
Wakker jij de fantasie van je leerlingen aan met behulp van kinderboeken?  
 
“Het jaar van het Boek” is er voor iedereen. Ook voor leerkrachten (en stagiaires). Vandaar 
dat wij een wedstrijd speciaal voor hen uitschrijven.  
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Elke dag wordt er beroep gedaan op het creatieve brein van de leerkracht. In deze ontwerpwedstrijd laat de 
leerkracht zien hoe hij/zij boeken verbindt aan een creatief vakgebied.  
Wij vragen leerkrachten van alle leeftijdsgroepen om hun lesontwerp in te zenden. Het gaat om een beknopte 
beschrijving van een les waarbij een kinderboek de fantasie prikkelt bij de leerling. Deze fantasie wordt vervolgens 
toegepast tijdens een creatieve les. 
 
Het is een win-win-win situatie: 

 Op de eerste plaats ervaren de leerlingen een fantastische creatieve les waar ze geïnspireerd worden. 

 Een boek eens op een andere manier gebruiken zorgt voor leesbevordering. 

 Elke deelnemende leerkracht ontvangt alle ingezonden lesideeën en wordt zelf geïnspireerd.  
 
De winnaar wordt verrast met een boekenpakket passend bij de lessuggesties die zijn ingezonden! 
Meer informatie over deze wedstrijd is hier te vinden. Het ingevulde lesformulier kan tot de zomervakantie 
opgestuurd worden naar jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.  

 
 
Het favoriete boek van… 
Omdat het jaar 2016 is uitgeroepen tot “Jaar van het Boek” hebben we in de BiblioTweets elke 
editie aandacht voor het favoriete boek van… 
 
Deze keer het favoriete boek van Carlijn Hermanussen, zij is sinds kort leesconsulent bij BiblioPlus 
en heeft daarvoor als invalkracht in het basisonderwijs gewerkt.  
 
Mijn favoriete boek is ‘Aadje piraatje’ 
In dit prachtig geïllustreerde prentenboek wordt in korte verhaaltjes op rijm de 
avonturen van het kleine piraatje Aadje vertelt. De verhaaltjes op zichzelf zijn leuk en 
humoristisch. Maar wat ik vooral waardeer in dit boek zijn de verborgen grapjes. Zo doet 
Jan Zonder-hand de armbewegingen voor tijdens de zwemles. Ik vind het fantastisch om 
te zien welke kinderen deze verborgen grapjes ontdekken en daar hun eigen 
binnenpretjes bij hebben. Dit is de reden waarom ik het boek ook geschikt vind voor 
oudere kinderen. Een aanrader voor iedereen! 

 
 
Duik met een boek de zomer in! 
Dit project is bedoeld om kinderen van groep 1 tot en met 7 te stimuleren om tijdens 
de zomervakantie boeken te blijven lezen. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
kinderen tijdens de zomervakantie minder gaan lezen waardoor het leesniveau 
afneemt. Deelname aan ons project houdt het niveau op peil of zorgt zelfs voor 
verbetering. 
 
Voor de zomer krijgen de kinderen op school van BiblioPlus een aantrekkelijke poster 
(in plaats van het invulboekje dat voorgaande jaren werd gebruikt). Deze poster mag 
mee naar huis. Samen met de leerkracht bepaalt elk kind hoeveel boeken hij/zij gaat 
lezen in de vakantie. Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen terecht in 
bibliotheek Cuijk en Boxmeer. De bibliotheekmedewerkers helpen de kinderen met het zoeken naar een leuk, 
geschikt boek. Na elk gelezen boek krijgt de leerling een sticker voor op de poster. Het zomerlezen kan vanaf de 
eerste vakantiedag en wordt na de vakantie afgesloten op school. De leesconsulent van jouw school kan dit project 
komen introduceren. Inschrijven kan via deze link. Ga naar de activiteitenportal en selecteer ‘Duik met een boek de 
zomer in’.  
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Jeugdkrakercompetitie  
De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een internet zoekwedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 
8. Ieder jaar gaan veel krakerteams uit het hele land de strijd aan met elkaar: wie kan het beste 
zoeken op internet? Wie mag zich krakerkampioen 2016 noemen? Op vrijdag 13 mei 2016 start 
de Nationale Jeugdkrakercompetitie weer. Doet jouw school ook mee? Schrijf je in via deze site.  
 

 
Netwerkbijeenkomst: Stoere jongens lezen ook! 
Om als leescoördinator up-to-date te blijven, organiseert BiblioPlus Netwerkbijeenkomsten.  
De volgende bijeenkomst is op woensdag 25 mei in De Weijer in Boxmeer. 
Het thema is: ‘ Stoere jongens lezen ook!’.  
 

 Er wordt ingegaan op de verschillen in leesplezier tussen jongens en meisjes.  

 Hoe kunnen we jongens verleiden meer te gaan lezen? 

 Ook wordt aandacht besteed aan jongensboeken.  
 
Er komt een boeiende en inspirerende spreker: Bea Ros.  Zij is jeugdliteratuurspecialist en redacteur bij Leesplein.nl 
De middag begint om 14.30 uur met inloop, start om 14.45 uur en eindigt om 17.00 uur. 
Breng gerust collega’s mee die ook belangstelling hebben! 
Aanmelden kan via de leesconsulent of via de onderwijsactiviteiten-shop.  

 
 
Cursus open boek, opleiding tot leescoördinator in de basisschool 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Volg dan de cursus “Open Boek”, de opleiding tot leescoördinator op de 
basisschool. Deze cursus organiseert BiblioPlus in het kader van de “Bibliotheek op School”, waarin de 
leescoördinator nauw samenwerkt met de leesconsulent van BiblioPlus. De cursus “Open Boek” legt een degelijke 
basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te 
geven en op een effectieve manier binnen een netwerk van leescoördinatoren te kunnen functioneren.  
Tijdens de bijeenkomsten leer je onder meer: 

 genres kennen in de jeugdliteratuur 

 de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering 

 het organiseren van een boekenkring 

 zinvol werken met informatieve boeken 

 het motiveren van het team 
 
Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je op de website van BiblioPlus  
 
Heb je affiniteit met lezen en wil je jouw team ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering schrijf 
je dan in via de onderwijs-activiteiten shop  

 
 
Nieuw in de bestelportal 
Bij de start in groep 3 zijn kinderen ontzettend enthousiast over het leren lezen. De eerste 
aangeleerde woordjes zorgen ervoor dat de boeken in de klas vol trots verslonden worden. Zijn alle 
boeken gelezen en is er vraag naar meer, dan biedt BiblioPlus een aanvullende collectie met eerste 
leesboekjes aan. Startende lezers hebben op deze manier meer mogelijkheid om het lezen te 
oefenen. Klik hier om deze collectie boeken te reserveren.  
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie lid is van BiblioPlus.  

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meldt u dan af door middel van een email aan 
jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.  

 

 
Meer tips en weetjes? Volg ons op Twitter! 

Je hoeft geen twitter-account te hebben om onze tweets te kunnen volgen.  
De laatste tweets zijn ook te lezen op onze website. 

 

 
Hoe verzorg je passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? 
De Stichting Hoogbegaafden Land van Cuijk heeft als hoofddoel het bevorderen van onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen van 6 tot 12 jaar. De Stichting Vrienden van Hoogbegaafden Land van Cuijk bestaat 5 jaar en wil dat vieren 
door ouders van hoogbegaafde kinderen, professionals uit het onderwijs en zorg en andere belangstellenden bij 
elkaar te brengen rond het thema: 

“Hoe verzorg je passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?” 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 april, start om 20.00 uur en eindigt rond 22.15 uur in de bibliotheek van 
Boxmeer. Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Schrijf je dan in via onze portal.  

 
 
Ontdekmedia.nl 
Op het internet is veel te vinden om je lessen aantrekkelijker en effectiever te maken. Zo veel dat je soms door de 
bomen het bos niet meer ziet. Ontdekmedia heeft een selectie gemaakt van mediatools en werkvormen die 
gemakkelijk toepasbaar zijn in het basisonderwijs.  Ontdekmedia helpt je om nieuwe media in je lessen te gebruiken. 
Je krijgt tips en adviezen. Elke mediatool is voorzien van heldere instructies en concrete tips voor het inzetten ervan 
in de les. Op de site is een compact overzicht te vinden van werkvormen en mediatools die toe te passen zijn in het 
basisonderwijs. Ontdekmedia geeft daar uitleg over.  
 
Voorbeelden van handige tools die aan bod komen: 

 Afstand meten met afstandmeten.nl 

 Brainstormen met Padlet 

 Een stripverhaal maken met Pixton 
 
http://www.ontdekmedia.nl/basisonderwijs/  
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