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  Waar gaat dit boekje over: 

• Lezen op school 

• De Bibliotheek op school
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Opdracht 1 Praat over lezen op school. Bekijk de foto.

a. Wat zie je op de foto? 

Opdracht 2 Praat over lezen op school.

a. In welke groep zit jouw kind? 
b. Kan jouw kind al lezen? 
c. Leest jouw kind vaak op school? 
d. Vertelt jouw kind over lezen op school? 
e. Vertelt de juf of meester over lezen op school? 

Opdracht 3 Bekijk het fi lmpje over lezen op school. Waar gaat het over? Kruis aan:

□☐ de Bibliotheek in de stad of in het dorp 

□☐ de Bibliotheek op school 

Werkboek
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 Opdracht 4 Bekijk het begin van het filmpje nog een keer. De Bibliotheek op school 
   is een samenwerking tussen drie partijen. Kruis aan welke drie: 

 □☐ de Bibliotheek 

 □☐ de boekwinkel  

 □☐ de bakker  

 □☐ de gemeente  

 □☐ de school voor voortgezet onderwijs  

 □☐ de basisschool 

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

a. Wat vindt jouw kind van lezen? 
b. Wat doet de school aan lezen? 
c. Is er op jullie school een leesconsulent? 
d. Kan je kind bij jullie op school ook boeken lenen voor thuis? 

 Opdracht 6 De school doet heel veel aan lezen. Wat zie je in het filmpje? 
   Bespreek en kruis aan. Weet je er nog meer? 

 □☐ voorlezen  

 □☐ vrij lezen  

 □☐schoolbibliotheek

 □☐____________________________________________   

 □☐ ____________________________________________   

 □☐ ____________________________________________   

 Opdracht 7  Welke leesactiviteiten doet de school van jouw kind? 
   Praat erover met elkaar.
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 Opdracht 8 Het leesplezier is belangrijk. Als je kind een boek leuk vindt, leest het  
   dat boek met plezier.  Praat met elkaar. 

a. Wat vindt jouw kind leuk?
b. Heeft jouw kind hobby’s? 
c. Waar leest je kind graag over? 
d. Leest jouw kind graag verhalen? Of liever informatieve boeken? 
e. Praat je met je kind over de boeken?
f. Hoe doe je dat? 

 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 leren zich beter te concentreren. 

   Praat met elkaar. Welk voordeel is voor jou belangrijk? Kruis aan. 

 □☐ meer plezier in lezen 

 □☐ samen genieten van een verhaal   

 □☐ leren zich beter te concentreren 

 □☐ ____________________________________________    

   Kunnen jullie met elkaar misschien 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. 

a. Je loopt met je kind langs de boekentafel op school. 
b. Je kind moet een boekenbeurt voorbereiden. 
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 Woordenlijst

Woord Uitleg

de Bibliotheek Bij de Bibliotheek kun je boeken lenen of een cursus volgen.
Voorbeeldzin: Ik heb mijn boek uit, vanmiddag leen ik een 
nieuw boek in de Bibliotheek.

de samenwerking Als verschillende mensen samen hun best doen voor één doel. 
Voorbeeldzin: Door de samenwerking tussen de Bibliotheek en 
de school is er een goede schoolbibliotheek op school.

de partijen De groepen mensen die meedoen in een samenwerking. 
(Dit is iets anders dan politieke partijen.)
Voorbeeldzin: Veel partijen werken samen om kinderen meer 
en beter te laten lezen.

de leesconsulent De leesconsulent werkt voor de Bibliotheek. Ze helpt scholen 
om kinderen meer te laten lezen. 
Voorbeeldzin: De leesconsulent helpt mijn kind met het zoe-
ken van een leuk boek in de schoolbibliotheek.

vrij lezen Lezen in een boek dat je zelf gekozen hebt. 
Voorbeeldzin: De kinderen beginnen de schooldag met een 
kwartier vrij lezen.

de activiteiten Wat kinderen doen onder leiding van een volwassene.
Voorbeeldzin: In de vakantie zijn er verschillende activiteiten 
in de Bibliotheek.

leesplezier Hoe leuk je het vindt om te lezen.
Voorbeeldzin: Op onze school is het leesplezier groter 
geworden.

informatief Een tekst die niet verzonnen is.
Voorbeeldzin: Mijn zoon leest een informatief boek over mode.

concentreren Je aandacht erbij houden.
Voorbeeldzin: Mijn dochter kan zich heel goed concentreren 
als ze een boek leest. 




