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Oudercursus Lezen en de Bibliotheek op school

Voor de begeleider - Lezen op school 

• Bespreek alleen de opdrachten en vragen die voor de deelnemers belangrijk en interessant 
zijn.

• Alle opdrachten kunnen met de hele groep gedaan worden, tenzij is aangegeven dat er 
in tweetallen gewerkt moet worden. Splits een grotere groep eventueel op in kleinere 
praatgroepjes. Bespreek dan de opdrachten steeds na met de hele groep.

• Benadruk dat anderstalige deelnemers ook in hun eigen taal met hun kind kunnen praten. 
Kinderen hebben vaak zelfs baat bij een meertalige opvoeding. Het belangrijkste is dat ze 
veel taal krijgen aangeboden, ongeacht welke taal!

• Er wordt via vragen steeds geprobeerd om al aanwezige kennis bij de deelnemers zelf te 
activeren. Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

• We adviseren om een aantal exemplaren van Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als 
tweede taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek 
dat ook geschikt is voor deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is.

• Het kan zijn dat de ene bijeenkomst meer tijd neemt dan de ander. Dat is geen probleem. 

Vooraf  Deze bijeenkomsten gaan over lezen, leesplezier, de schoolbibliotheek en de Bibliotheek. Er  
   wordt in de opdrachten veel gepraat. Door te praten over lezen kan er veel begrip ontstaan  
   over het belang van lezen en wat ouders thuis kunnen doen om te helpen; óók als ze zelf geen  
   lezers zijn. Praten over boeken en lezen is een belangrijk onderdeel, dus dat komt veel terug in  
   de bijeenkomsten. 

Bijeenkomst Lezen op school

Opdracht 1         Praat over lezen op school. 
 Bekijk met de deelnemers de foto. Wat is er op te zien? (boeken/boekenkast/bank/kinderen  
 met een boek in de hand)

Opdracht 2   Praat daarna door over het lezen op school. In welke groep(en) zit(ten) hun kind(eren)? Wat 
   weten ze al over het lezen op school; kan hun kind dat al? Doen ze dat vaak? Vertelt het kind of 
   de leerkracht er wel eens iets over? Wat dan? Het is de bedoeling dat de voorkennis wordt 
   geactiveerd. 

Opdracht 3   Bekijk het filmpje over lezen op school. 
Bekijk vooraf het filmpje zelf een keer. Wat zijn voor jou de belangrijkste punten? Welke punten
komen overeen met de lokale situatie? Zoom vanuit de thuissituatie en de Bibliotheek verder
in op lezen op school en de schoolbibliotheek. 

Algemeen



4

Oudercursus Lezen en de Bibliotheek op school

Opdracht 4   Bekijk nogmaals het begin van het filmpje. 
Praat met elkaar na; welke partijen werken er samen bij de Bibliotheek op school? Laat de 
deelnemers aankruisen: Bibliotheek, basisschool en gemeente. Praat indien nodig door over de 
verschillende partijen om het begrip en de woordenschat te vergoten. 

Opdracht 5   Op de school in het filmpje is de Bibliotheek op school. De kinderen kunnen boeken lenen voor 
   school en thuis. Praat met elkaar door over de vragen. Hoe gaat lezen op de school van hun 
   kinderen? Wat krijgen zij als ouder daarvan mee? Is er een leesconsulent en zo ja, weten de 
   ouders wat die doet? Lenen de kinderen boeken via school? Kijk eventueel stukjes film terug 
   om een vergelijking te maken met de eigen situatie. 

Opdracht 6  De school in het filmpje doet heel veel aan lezen. Bespreek met elkaar op welke manier. Welke  
   leesactiviteiten kennen de deelnemers al? 

Laat ze dit eerst in tweetallen bespreken. Licht indien nodig nog de termen toe. Wat is vrij lezen 
eigenlijk? 

Laat de deelnemers vervolgens het lijstje aanvullen met de ontbrekende woorden (kijk 
eventueel het filmpje terug): 

 □ voorlezen  
 □ vrij lezen   
 □ schoolbibliotheek 
 □ boeken overal 
 □ posters 
 □ boekenbeurt   

Opdracht 7   Welke van deze leesactiviteiten doet de school van hun kind? Praat erover met elkaar. Laat ze  
   dit weer eerst in dezelfde tweetallen als bij opdracht 6 bespreken. 

Opdracht 8   Het leesplezier is belangrijk. Als je kind een boek leuk vindt, leest het dat boek met meer   
   plezier. Laat de deelnemers met elkaar praten over de verschillende vragen. Leesplezier is een  
   belangrijke voorwaarde om van kinderen lezers te maken. Praten over boeken helpt   
   daar enorm bij. Interesse tonen van ouders is dus heel belangrijk. Leesplezier kan gestimuleerd  
   worden wanneer kinderen vrij mogen lezen in materialen die ze zelf interessant vinden. Het is  
   fijn als ouders weten wat hun kind leuk en interessant vindt. In informatieve boeken lezen is  
   óók lezen en is heel belangrijk voor de taal- en leesontwikkeling. 
   Bespreek dat met de deelnemers. Zowel voor zonen als voor dochters zijn mooie boeken te 
   vinden. 
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Opdracht 9   Bekijk nog een keer het filmpje. In het filmpje worden drie voordelen van (voor)lezen 
   genoemd: meer plezier in lezen, samen genieten van een verhaal en dat kinderen zich beter 
   leren concentreren. 

Bespreek met de deelnemers de drie voordelen. Wat betekent het? Wat is daar goed aan? 
Laat ze vervolgens aankruisen welke zij belangrijk vinden. Is dat er één of zijn het er meer? 
Verken voorzichtig of ze deze voordelen thuis herkennen. Genieten ze ook wel eens samen 
van een boek? Wellicht kunnen jullie met elkaar nog een voordeel bedenken. 

Opdracht 10  Even oefenen. Hoe kun je jouw kind helpen met lezen? Speel een klein rollenspel bij elke zin. 
   Verzin eerst met elkaar wat je zou kunnen doen.

Kies zelf of met de deelnemers welke situatie jullie gaan oefenen. Bespreek eerst met elkaar 
hoe de situatie eruit ziet en wat ze zouden kunnen doen of vragen. Laat ze het eventueel in 
tweetallen voorbereiden. Bij het uitspelen gaat het om het zoeken naar mogelijkheden, wat 
zou je kunnen doen? Laat de kijkers gerust meedenken! Zorg wel voor een goede sfeer, het 
moet veilig zijn om wat te laten zien. Speel zelf ook een rol. 

Hieronder enkele mogelijke invullingen bij elke situatie. Waar komt de groep mee? 
• Je loopt met je kind langs de boekentafel op school. 

 » Bekijk de boeken met je kind, toon oprechte interesse. 
 » Bespreek welke hij/zij al kent, is er al een voorgelezen? 
 » Is er een favoriet boek van jouw kind bij? Stel voor om die te lenen. 
 » Bespreek het thema van die periode. 

• Je kind moet een boekenbeurt voorbereiden. 
 » Samen het boek bekijken.
 » Vragen stellen over het boek aan je kind: waar gaat het over? / wat is er leuk of grappig 

aan? / wie heeft het geschreven? / heb je al meer van die schrijver gelezen? / is er een 
spannend stuk in het boek? / zou je het boek aanraden aan klasgenoten? / kun je me 
een leuk stukje voorlezen? 

 » De boekenbeurt thuis oefenen. Wat gaat er al goed? 
 » Samen informatie opzoeken op internet. 

Het allerbelangrijkste dat je de deelnemers hierin mee kunt geven is dat praten over 
boeken kinderen ontzettend goed helpt. Door interesse te tonen en vragen te stellen, 
helpen zij hun kinderen bij hun leesontwikkeling. 
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Voor de begeleider - de schoolbibliotheek 

• Bespreek alleen de opdrachten en vragen die voor de deelnemers belangrijk en interessant 
zijn.

• Alle opdrachten kunnen met de hele groep gedaan worden, tenzij is aangegeven dat er 
in tweetallen gewerkt moet worden. Splits een grotere groep eventueel op in kleinere 
praatgroepjes. Bespreek dan de opdrachten steeds na met de hele groep.

• Benadruk dat anderstalige deelnemers ook in hun eigen taal met hun kind kunnen praten. 
Kinderen hebben vaak zelfs baat bij een meertalige opvoeding. Het belangrijkste is dat ze 
veel taal krijgen aangeboden, ongeacht welke taal!

• Er wordt via vragen steeds geprobeerd om al aanwezige kennis bij de deelnemers zelf te 
activeren. Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

• We adviseren om een aantal exemplaren van Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als 
tweede taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek 
dat ook geschikt is voor deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is.

• Het kan zijn dat de ene bijeenkomst meer tijd neemt dan de ander. Dat is geen probleem. 

Vooraf  Deze bijeenkomsten gaan over lezen, leesplezier, de schoolbibliotheek en de Bibliotheek. Er  
   wordt in de opdrachten veel gepraat. Door te praten over lezen kan er veel begrip ontstaan  
   over het belang van lezen en wat ouders thuis kunnen doen om te helpen; óók als ze zelf geen  
   lezers zijn. Praten over boeken en (voor)lezen is een belangrijk onderdeel, dus dat komt veel  
   terug in de bijeenkomsten. 

Bijeenkomst De schoolbibliotheek

Bekijk vooraf het filmpje over de schoolbibliotheek zelf een keer. Wat zijn voor jou de belangrijkste punten?

Opdracht 1         Praat over kinderen en lezen en voorlezen. In tweetallen. Bespreek na met de groep.

Het filmpje begint met: ‘Veel kinderen vinden lezen of voorgelezen worden leuk.’ Is dat bij 
de kinderen van de deelnemers ook zo? Het is de bedoeling om de voorkennis los te maken. 
Als er deelnemers zijn met kinderen die niet van lezen houden, laat dan weten dat het geen 
probleem is. Plezier in lezen kan groeien. Als er deelnemers zijn die niet voorlezen, laat dan 
weten dat het geen probleem is. Het is ook goed om te praten met je kind en het verhalen te 
vertellen.

Opdracht 2   Bekijk het filmpje De schoolbibliotheek en de Bibliotheek op school.

Waar gaat het over? We zoomen deze bijeenkomst verder in op de schoolbibliotheek.

Algemeen
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Opdracht 3   De film gaat over kinderen die lezen en de schoolbibliotheek. Veel lezen is goed voor kinderen. 
Waarom is dat goed?

In het filmpje worden meerdere redenen genoemd waarom lezen belangrijk is. Laat de 
deelnemers aankruisen welke ze gehoord hebben. Bespreek alle punten na. Vraag de 
deelnemers ook naar hun mening over het belang van lezen.

Ja □  door te lezen leren ze veel woorden begrijpen >> Genoemd aan het begin en  
   einde van het filmpje >> lezen helpt om de woordenschat te vergroten. 

Ja en nee □ door te lezen worden ze beter in rekenen >> Niet in het filmpje genoemd maar  
   wel dat lezen bij alle vakken helpt, dus ook bij rekenen. Praat hierover met  
   elkaar. 

Ja □  door te lezen worden ze beter in taal >> Genoemd aan het begin en einde   
   van het filmpje >> Wie vaker leest, wordt beter in lezen en dat zorgt ervoor dat  
   spelling en grammatica ook beter gaan. 

Ja □  lezen helpt hen bij alle vakken op school >> Genoemd aan het begin van het  
   filmpje >> Met een grotere woordenschat en betere leesvaardigheid wordt  
   leren gemakkelijker. 

Ja □  door te lezen begrijpen ze teksten beter >> Genoemd aan het einde van het  
   filmpje >> Wie meer woorden kent, kan teksten beter begrijpen. 

Opdracht 4   In de schoolbibliotheek kunnen kinderen boeken uitzoeken die ze leuk vinden om te lezen. 
Praat met elkaar. In tweetallen. Bespreek na met de groep.

Deze opdracht komt in alle bijeenkomsten terug omdat het kiezen van een boek een belangrijk 
proces is. Door hun kinderen gericht vragen te stellen, helpen ouders hun kinderen na te 
denken over wat ze leuk vinden en waarover ze graag zouden willen lezen. Als een kind een 
boek kiest dat het leuk vindt, is de kans groot dat het zijn boek wil lezen en daarna weer een 
boek wil lezen. 
Neem indien mogelijk een stapel boeken (fictie en non-fictie) mee voor de leeftijd van de 
kinderen van de deelnemers. Welke boeken zouden ze kiezen voor hun kind? Welke boeken 
spreken hen aan? 

Opdracht 5   Op de school in het filmpje is de Bibliotheek op school. De schoolbibliotheek is meestal op   
   een centrale plek in de school. De kinderen kunnen boeken lenen voor school en soms ook voor  
   thuis. Praat met elkaar.

?
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Praat met de deelnemers over de lokale situatie op de school van hun kind. Hoe is de 
schoolbibliotheek op hun school geregeld? Is er ook een oranje poster zichtbaar of een logo van 
de Bibliotheek op school? Als een deelnemer niet weet hoe het op school geregeld is, laat dan 
weten aan wie hij het kan vragen.

Tip Bekijk samen de schoolbibliotheek als dat mogelijk is. Wellicht kan de leesconsulent een 
rondleiding verzorgen? Of organiseer deze bijeenkomst in de schoolbibliotheek. Als dat niet 
lukt, laat dan de leesconsulent een stapel boeken brengen.

Opdracht 6 en 7 De leesconsulent werkt bij de Bibliotheek. Hij of zij komt vaak op school. De leesconsulent kent 
veel boeken. De leesconsulent kan kijken of een boek bij de leeftijd en de leeservaring van je 
kind past. Bekijk nogmaals het filmpje (opdracht 6 - fragment start op 1.05 min; opdracht 7 – 
fragment start op 2.19 min). Luister naar wat de leesconsulent vertelt over haar werk. Wat doet 
deze leesconsulent op school? 

Praat met de deelnemers over de rol van de leesconsulent op de school van hun kind. Weten ze 
wie de leesconsulent is en wat hij of zij doet? Kunnen ze erachter komen als ze het niet weten? 
Wanneer bij niemand een leesconsulent op school is, kun je opdracht 7 overslaan.

Opdracht 8   Bekijk het fragment met de leesconsulent en het meisje (start op 1.22 min.). Kijk naar hoe de 
leesconsulent het meisje helpt een boek te zoeken. Het meisje houdt van griezelen en van 
geschiedenis in verhalen. Die genres kun je vinden op de etiketten van de leesboeken in de 
Bibliotheek. Bekijk de plaatjes hieronder. Praat erover. Sorteer een aantal boeken. In tweetallen. 
Bespreek na met de groep.

Praat over de genres en de pictogrammen. Vertel dat zo’n herkenbaar klein plaatje een 
pictogram heet. Welke pictogrammen kennen de deelnemers al? Welke vinden ze interessant 
voor hun kind? Neem een stapel boeken met genre-etiket mee, en ook een paar zonder. Bekijk 
en bespreek de boeken: etiket, omslag, titel, doorbladeren. Dat helpt allemaal bij het goed 
kiezen van een boek. 

Opdracht 9   Op de rug van de boeken staat een etiket. Aan het etiket kun je zien wat het genre (bij 
verhalende boeken), onderwerp (bij informatieve boeken) of niveau van het boek is. Sorteer 
een aantal boeken. In tweetallen.

Laat de deelnemers in tweetallen een aantal boeken sorteren op onderwerp of genre. Bespreek 
na afloop met deelnemers hoe ze te werk zijn gegaan.
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Opdracht 10   In de schoolbibliotheek staan veel boeken. Ze staan op genre, onderwerp en niveau gesorteerd. 
Bekijk het filmpje nog een keer (start op 1.01 min. en op 1.22 min.). Welke onderwerpen zie je in 
de film? 

Praat met de deelnemers over de indeling van de eigen schoolbibliotheek. Vaak wordt de 
bibliotheekindeling aangehouden: 
AB – BoekStart – baby’s 
AP – Prentenboeken peuters 
AK – Prentenboeken kleuters 
E – Eerste leesboeken (AVI-start, AVI-M3, AVI-E3 en AVI-M4)
A – leesboeken voor jonge kinderen (tot 8 jaar) 
B – leesboeken voor kinderen van 9 tot 12 jaar 
C – leesboeken voor jongeren van 12 tot 15 jaar 
D – leesboeken voor jongeren van 15 jaar en ouder
AJ – informatieve boeken voor jonge kinderen 
J – informatieve boeken voor oudere kinderen
 
Is dat bij hen ook zo? Laat zien hoe het etiket is opgebouwd. Een rondleiding in de 
schoolbibliotheek is hier zeer gewenst!

Opdracht 11   Veel woorden leren kennen is heel belangrijk. Wie veel woorden kent, kan beter lezen en 
schrijven. En daardoor beter leren. Je kind leert ook veel woorden van jou als ouder. Soms moet 
je een woord aan je kind uitleggen. We oefenen dit met een spel. 

Woordenschat oefenen. Maak er een spelletje van. Stop in een doos papiertjes/kaartjes met 
een afbeelding van een voorwerp erop. Laat de deelnemers een kaartje uit de doos pakken. Doe 
een keer voor: kaartje pakken, afbeelding bekijken en dan omschrijven zonder het woord te 
noemen. Wie kan het voorwerp raden? Fluister de betekenis in wanneer die bij de speler niet 
bekend is. Probeer het op een luchtige en vrolijke manier te doen, het is een spel. 

Bespreek met de deelnemers of zij op deze manier wel eens een woord uitleggen aan hun kind. 

Opdracht 12   Bekijk het fragment over de leerkracht en de vader (2.55 min – 3.31 min). Kijk hoe de leerkracht 
   en vader praten over helpen bij het lezen. We gaan zelf oefenen. 

   In het filmpje: 
• Samen een prentenboek lezen 
• Voorlezen 
• Gewoon een verhaal vertellen (leren kinderen ook nieuwe woorden van!) 
• Boek kiezen, samen lezen en dan vragen over stellen 
• … 
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Bedenk met de deelnemers wat zij van de leerkracht zouden willen weten. En bedenk ook met 
elkaar welke tips de leerkracht kan geven. (Vragen stellen over interesses kind: Wat vindt je 
kind leuk om te doen, om mee te spelen? Heb je op school/op tv/thuis iets gehoord waar je 
meer over wilt weten? Hou je van zielige, spannende, grappige, avontuurlijke verhalen?)
Speel daarna een kort rollenspel met wie wil. Speel zelf de leerkracht. Bespreek met de groep 
wat er goed ging in het spel.

 

Opdracht 13   Als ouder kun je thuis het leesplezier van je kind vergroten. Welke van de tips doe jij al? Welke 
kun je nog meer doen? Praat met elkaar. In tweetallen. Bespreek na met de groep.

Bespreek met de deelnemers de tips uit het filmpje. Wat doen de deelnemers al? Wat kunnen 
ze nog meer doen?  Veel ouders die thuis een andere taal spreken, willen voorlezen in het 
Nederlands. Leg uit dat voorlezen in hun eigen taal vaak beter werkt! Het gaat om goed 
taalaanbod. Dat helpt kinderen om een taal te leren. Laat kijk- en zoekboeken en tekstloze 
prentenboeken zien, die ze hiervoor kunnen gebruiken. Hebben ze zelf ook nog tips na deze 
bijeenkomsten? 

Opdracht 14   Kinderen mogen op school ook vaak vrij lezen. Welk boek leest je kind op school? 

Bespreek met de deelnemers de boeken die hun kinderen op school lezen. Kunnen de 
deelnemers vertellen welk genre of welk onderwerp er bij het boek hoort? 
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Voor de begeleider - de Bibliotheek 

• Bespreek alleen de opdrachten en vragen die voor de deelnemers belangrijk en interessant 
zijn.

• Alle opdrachten kunnen met de hele groep gedaan worden, tenzij is aangegeven dat er 
in tweetallen gewerkt moet worden. Splits een grotere groep eventueel op in kleinere 
praatgroepjes. Bespreek dan de opdrachten steeds na met de hele groep.

• Benadruk dat anderstalige deelnemers ook in hun eigen taal met hun kind kunnen praten. 
Kinderen hebben vaak zelfs baat bij een meertalige opvoeding. Het belangrijkste is dat ze 
veel taal krijgen aangeboden, ongeacht welke taal!

• Er wordt via vragen steeds geprobeerd om al aanwezige kennis bij de deelnemers zelf te 
activeren. Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

• We adviseren om een aantal exemplaren van Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als 
tweede taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek 
dat ook geschikt is voor deelnemers van wie het Nederlands de moedertaal is.

• Het kan zijn dat de ene bijeenkomst meer tijd neemt dan de ander. Dat is geen probleem. 

Vooraf  Deze bijeenkomsten gaan over lezen, leesplezier, de schoolbibliotheek en de Bibliotheek. Er 
wordt in de opdrachten veel gepraat. Door te praten over lezen kan er veel begrip ontstaan 
over het belang van lezen en wat ouders thuis kunnen doen om te helpen; óók als ze zelf geen 
lezers zijn. Praten over boeken en (voor)lezen is een belangrijk onderdeel, dus dat komt veel 
terug in de bijeenkomsten.

Bijeenkomst de Bibliotheek

Bekijk vooraf het filmpje over de Bibliotheek zelf een keer. Wat zijn voor jou de belangrijkste punten? Welke punten 
komen overeen met de lokale situatie? Vanuit de thuissituatie en de schoolbibliotheek zoomen we deze bijeenkomst 
verder in op de Bibliotheek in het dorp of de stad. 

Opdracht 1   Praat over de Bibliotheek in jullie gemeente. Bekijk daarna het filmpje.

Het woord gemeente moet wellicht toegelicht worden. Het is de bedoeling om de voorkennis 
alvast te activeren. Het is geen probleem wanneer deelnemers de Bibliotheek nog niet kennen, 
ze maken er nu kennis mee. Laat deelnemers die er al eens geweest zijn hierover vertellen. 
Bespreek ook waar de Bibliotheek zich bevindt. 

Opdracht 2   In de Bibliotheek zijn boeken en tijdschriften. Op de jeugdafdeling zijn de boeken ingedeeld op 
onderwerp en leeftijd. Zo kan elk kind een leuk boek kiezen. Praat met elkaar. In tweetallen. 
Bespreek na met de groep.

Algemeen
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Laat de deelnemers met elkaar praten over het kiezen van boeken. Deze opdracht komt in alle 
bijeenkomsten terug omdat het kiezen van een boek een belangrijk proces is. Neem indien 
mogelijk een stapel boeken mee voor de leeftijd van de kinderen van de deelnemers. Neem 
fictie en non-fictie mee. Welk boeken zouden de deelnemers kiezen voor hun kind? Welke 
boeken spreken hen aan? 

Als er deelnemers zijn met kinderen die niet van lezen houden, laat dan weten dat het geen 
probleem is. Plezier in lezen kan groeien. Lezen wordt pas leuk als je weet wat het jou als lezer 
kan bieden, als je het juiste boek of verhaal gevonden hebt. Daarom is het belangrijk om kennis 
te maken met verschillende soorten boeken en verhalen. 
Als er deelnemers zijn die niet voorlezen, laat dan weten dat het geen probleem is. Het is ook 
goed om te praten met je kind en het verhalen te vertellen.

Opdracht 3   Bekijk het fragment waarin de moeder en de zoon samen praten. Praat met elkaar. In   
   tweetallen.

Laat nog een keer een deel van het filmpje zien, vanaf 2.50 min. t/m 3.33 min. Laat de groep in 
tweetallen praten over praten over boeken. In het filmpje komt aan bod: ouders kunnen helpen 
uitzoeken/lezen/praten. Praten over het boek kan zowel in Nederlands als in de eigen taal. 
Bij het praten kun je vragen naar de tekeningen of wat het kind leuk, moeilijk of minder leuk 
vindt aan het boek. 

Opdracht 4   Bekijk het filmpje. De Bibliotheek is er voor iedereen, van jong tot oud. Wat kun je allemaal  
   doen in de Bibliotheek uit het filmpje? Kruis aan.

Bekijk de eerste halve minuut van het filmpje nogmaals. Bespreek met de groep wat ze 
allemaal kunnen doen in de Bibliotheek uit het filmpje? Bespreek daarna de lokale situatie met 
elkaar. Is er een Bibliotheek in de woonplaats van de deelnemers? 

Ja □  tijdschrift of krantje lezen >> wordt genoemd 
Nee  □  boodschappen doen >> dat doe je in de winkel 
Ja  □	 kopje koffie drinken  >> wordt genoemd >> is niet altijd in alle Bibliotheken  
   aanwezig, hoe is dat in jullie gemeente? 
Ja  □	 boeken lenen >> wordt genoemd
Nee  □	 post versturen >> dat doe je bij een postagentschap 
Ja  □	 cursus volgen >> wordt genoemd >> weten ze welke cursussen? Laat straks bij  
   opdracht 8 op de website zien waar ze het aanbod kunnen vinden. Wat kan
   er in jullie Bibliotheek nog meer?   
Ja  □	 laat hier invullen wat er nog meer kan als ze dat weten 
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Opdracht 5   Kijk nog eens naar het filmpje. Bekijk de plaatjes hieronder. Praat met elkaar. 

Bekijk het filmpje van 0.50 min. t/m 1.50 min. Kijk goed naar hoe de bibliotheekmedewerker 
het meisje helpt een boek over konijnen te zoeken. Op de jeugdafdeling zijn informatieboeken 
en leesboeken.  Je kunt zoeken op genre of onderwerp. Die kun je vinden op de etiketten van de 
bibliotheekboeken. 

 
Vertel over de pictogrammen van de informatieve boeken. Vertel dat zo’n herkenbaar klein 
plaatje een pictogram heet. Vertel ook over het verschil tussen genres bij leesboeken en 
onderwerpen bij informatieve boeken. Neem enkele voorbeelden mee. Welke pictogrammen 
kennen ze al? Bedenk met elkaar waar ze boeken over katten en voetbal kunnen vinden (Dieren 
en Sport & Spel). Welke onderwerpen vinden ze interessant voor hun kind? Breid de opdracht 
uit door met elkaar op zoek te gaan naar diverse onderwerpen. In spelvorm: iemand zegt ‘Ik 
zoek een boek over: een sport/een bepaald land/een dier/een hobby/een gebeurtenis uit het 
verleden’. De groep bedenkt bij welk onderwerp ze zo’n boek kunnen vinden. Nog mooier als je 
in een (school)bibliotheek bent en de boeken direct op kunt zoeken. 

Opdracht 6   In de Bibliotheek zijn activiteiten voor kinderen. Welke drie activiteiten worden in het filmpje  
   genoemd? Praat met elkaar. Of schrijf ze hier op.

• Activiteiten met boeken en baby’s (BoekStart) 
• Voorleesmiddagen voor peuters en kleuters 
• Activiteiten rondom boeken en lezen voor oudere kinderen, zoals een speurtocht 

Als de deelnemers niet meer weten om welke activiteiten het gaat, kijk dan het fragment 
terug. Bespreek welke activiteiten de Bibliotheek doet en of ze daar wel eens heengaan of nu 
heen zouden willen gaan. Bespreek ook vooral hoe ze aan informatie hierover kunnen komen: 
flyers, website, mond-tot-mond-reclame. Wellicht kun je hier meer informatie geven over 
BoekStart en andere activiteiten voor hun kind in de Bibliotheek. 

Opdracht 7   Iedereen is welkom in de Bibliotheek, ouders dus ook. Je hoeft geen lid te zijn (wel om boeken 
te lenen, zie opdracht 8). Alle vakjes zijn goed, het kan allemaal! En wellicht verzinnen jullie ook 
andere dingen om te doen; voorlezen is nu niet genoemd maar kan natuurlijk prima. Benadruk 
dat al deze activiteiten bijdragen aan het leesplezier en daarmee aan de taalontwikkeling en 
leesvaardigheid van de kinderen. 

 □ ☐ samen boeken uitkiezen 
 □ ☐ samen lezen  
 □ ☐ samen praten over boeken in het Nederlands  
 □ ☐ samen praten over boeken in jouw eigen taal     
 □ ☐ samen voorlezen   
 □ ☐ ….    
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Opdracht 8   Bekijk het filmpje. De kinderen lenen de boeken van de Bibliotheek. Daarvoor moeten zij lid zijn  
   van de Bibliotheek. Praat met elkaar. Eerst in tweetallen. Daarna met de groep.

Bekijk het filmpje van 1.45 min. tot 2.00 min. Laat de deelnemers bespreken waarom het 
belangrijk is dat hun kind lid is van de Bibliotheek. Vertellen zij over het belang van lezen, dat 
het goedkoper is om boeken te lenen dan te kopen, dat hun kind de informatie en de boeken 
uit de Bibliotheek kan gebruiken voor school? Het is belangrijk om de deelnemers niet het 
gevoel te geven dat een lidmaatschap opgelegd wordt. Dat kan een reden tot afhaken zijn. 
Bespreek pas als de deelnemers open staan voor een lidmaatschap hoe het lidmaatschap bij 
de Bibliotheek werkt. Laat een folder van de Bibliotheek zien of bekijk samen de website van de 
Bibliotheek.

Bespreek of de deelnemers kinderen hebben die al lid zijn van de Bibliotheek en hoe dat toen 
in zijn werk ging. Vertel dat kinderen veelal gratis lid zijn, soms wordt er een klein bedrag voor 
het pasje betaald. Bekijk met de deelnemers de website van de Bibliotheek. En neem folders 
van de Bibliotheek mee waar de informatie in staat. Zoek met elkaar op hoe lid worden werkt, 
wat het kost en wat de openingstijden zijn. Zoek ook op hoeveel en hoelang je materialen mag 
lenen. 

Tip: Regel met de Bibliotheek dat de kinderen bij een bezoek direct lid kunnen worden. Wellicht 
kan de bibliotheekpas als cadeautje bij de training meegegeven worden? En een kortingsbon 
voor de deelnemers is een goede stimulans voor hen om zelf lid te worden! 

Opdracht 9   Je kunt je kind helpen met lezen. Door samen over boeken te praten. Door voor te lezen. Of door 
samen te lezen. Zo leren kinderen steeds meer woorden, worden ze beter in taal en begrijpen 
ze teksten beter. Bekijk de boeken die zijn meegenomen. Praat met elkaar. Eerst in tweetallen. 
Daarna met de groep.

Bespreek bij de genoemde voorbeelden wat kinderen leren van voorlezen, samen lezen en 
praten over boeken. Zorg voor een stapel eerste leesboekjes, tekstloze prentenboeken en 
prentenboeken voor kinderen tot zes jaar. Laat de deelnemers grasduinen en vertellen welke 
boeken zij geschikt vinden om bij te vertellen, voor te lezen of samen te lezen. 
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