
Welkom bij de 
Bibliotheek op School

Ontdek de bibliotheek! 
Naast de Bibliotheek op School en een ruime jeugd-
collectie in de plusbibliotheken Boxmeer en Cuijk heeft 
BiblioPlus een ruim aanbod voor volwassenen. Met tien 
vestigingen in het Land van Cuijk en de Maasduinen is er 
altijd wel een bibliotheek bij u in de buurt! 

Via de website kunt u eenvoudig boeken, speelgoed en 
dvd’s reserveren. Ophalen en terugbrengen kan bij een 
van de bibliotheken van BiblioPlus. 
Alle tarieven, vestigingen en openingstijden zijn te vinden 
op: www.biblioplus.nl

www.biblioplus.nl
Boeken dichtbij 
de kinderen!



Een prikkelende leesomgeving  
De Bibliotheek op School heeft een boekencollectie voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Op school staat een collectie die prikkelt om te lezen, of om voor te lezen. 
Met een vernieuwde collectie-indeling willen we 
kinderen verrassen en inspireren. 
Tot 7 jaar is de collectie ingedeeld in leeftijds-
categorieën, en vanaf 7 jaar staat de collectie 
thematisch opgesteld. Deze thema’s zijn: denken 
& dromen, mens & natuur, spannend & actief. 

Met de Bibliotheek op School komt de bibliotheek naar de kinderen toe, 
in plaats van andersom! Voor elk kind een leuk boek binnen handbereik.

Babyboekjes / BoekStart 
Babyboekjes (3 tot 18 maanden) met duidelijk herkenbare afbeeldingen 
en boeken met liedjes en versjes. Beleef samen lees- en kijkplezier en werk 
tegelijk aan de taalontwikkeling van de baby. Je geeft het kind hiermee een 
vliegende boekstart. Kijk voor meer informatie en tips in de BoekStartfolder. 

Prentenboeken / voorlezen 
Een peuter is toe aan een echt verhaaltje over de dagelijkse belevenissen. 
De illustraties laten duidelijk zien wat er in het verhaal gebeurt. Het gaat nu 
vaker om hele zinnen en om gebeurtenissen die met elkaar in verband staan.

Prentenboeken / voorlezen 
Vanaf drie jaar kunnen kinderen zich beter concentreren. Het taalgebruik 
wordt complexer en kinderen maken kennis met nieuwe woorden. Ook leren 
ze spelenderwijs hoe verhalen in elkaar zitten. Vanaf vier jaar kunnen ze 
gebeurtenissen en emoties van personages begrijpen. 

Ontdekken / zelf lezen
Kinderen ontdekken dat letters, woorden, zinnen een boodschap vormen. 
Het avontuur van het leren lezen vraagt om specifieke boeken.

Thematische indeling / plezier in lezen
Kennismaken met de verschillende soorten boeken staat in deze leeftijdsfase 
centraal. Kinderen ontdekken boeken die bij hen passen en leren hun eigen 
smaak kennen. 

Wat is de 
Bibliotheek 
op School?
Met de Bibliotheek op School 
brengt BiblioPlus een actuele 
collectie in de dagelijkse omgeving 
van kinderen en wordt aan iedere 
school een leesconsulent ver-
bonden. Ook boeken voor baby’s 
en peuters zijn onderdeel van de 
collectie. Het is voor leerlingen van 
de basisschool niet nodig om lid te 
zijn van BiblioPlus om boeken te 
lenen uit de collectie op school.

De Bibliotheek op School is een 
samenwerking tussen de basis-
school en BiblioPlus.

Naast de collectie op school kunnen kinderen ook gebruik maken van de 
uitgebreide collectie van BiblioPlus. Ophalen en terugbrengen kan makkelijk bij 
een van de bibliotheken van BiblioPlus. Natuurlijk zijn kinderen en hun ouders 
altijd welkom in de uitgebreide jeugdafdeling van de plusbibliotheken Boxmeer 
en Cuijk. Het Jeugd & Jongeren abonnement voor kinderen tot 18 jaar is GRATIS. 
Lid worden kan via www.biblioplus.nl of de inschrijfkaart. 
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Voordeel met de biebpas 

Met een Jeugd & Jongeren abonnement kun je:
• Boeken, dvd’s, strips, tijdschriften, speelgoed en luisterboeken lenen in alle 

bibliotheken  van BiblioPlus
• Zoeken, reserveren en verlengen via www.biblioplus.nl
• Overal reserveren en verlengen met de smartphone-app ‘De Bibliotheek’


