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De Bibliotheek en de Bibliotheek op school

  Waar gaat dit boekje over: 

• De Bibliotheek 

• Boeken kiezen in de Bibliotheek

• Leesplezier van kinderen vergroten 

• Met kinderen over boeken en verhalen praten
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De Bibliotheek en de Bibliotheek op school

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

a. Ben je al eens in de Bibliotheek geweest? Vertel eens. 
b. Waar is de Bibliotheek? 
c. Wat kun je daar allemaal doen, denk je? 

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. 

a. Welke boeken 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? 

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

a. Hoe praten moeder en zoon over de boeken?
b. Praat jij met je kind over boeken?
c. Welke vragen stel je over boeken? 

Werkboek
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De Bibliotheek en de Bibliotheek op school

 Opdracht 4 Bekijk het filmpje. De Bibliotheek is er voor iedereen, van jong tot oud. 

a. Wat kun je allemaal doen in de Bibliotheek uit het filmpje? Kruis aan.

 □☐ tijdschrift of krantje lezen 

 □☐ boodschappen doen  

 □☐ kopje koffie drinken  

 □☐ boeken lenen

 □☐ post versturen 

 □☐ cursus volgen 

b. Wat kan er in de Bibliotheek in jullie woonplaats nog meer? Praat met 
elkaar. Of schrijf het hier op.   

 □☐_________________________________________________________   

 □☐_________________________________________________________    

 Opdracht 5 Kijk nog eens naar het filmpje. Bekijk de plaatjes hieronder.  
   Praat met elkaar. 

a. Hoe helpt de leesconsulent/bibliotheekmedewerker het meisje om een 
boek over konijnen te zoeken?

b. Welke onderwerpen 
ken je al? 

c. Bij welk onderwerp 
kijk je als je een boek 
over katten zoekt? 

d. En bij welk onderwerp 
als je een boek over 
voetballen zoekt? 

e. Welke onderwerpen 
vindt jouw kind leuk? 

Geestelijk leven

Religie

Lichaam en Gezondheid

Eten en Drinken

Uiterlijk

Opvoeding en Onderwijs

Huis en Tuin

Feesten

Hobby’s

Sport en Spel

Mens en Maatschappij

Bedrijf en Beroep

Communicatie

Wetenschap en Techniek

Computers

Verkeer en Vervoer

Natuur en Milieu

Dieren

Landen en Volken

Nederland

Geschiedenis

Beeldende kunst

Schrijvers en Boeken

Theater en Film

Sprookjes en Volksverhalen

Muziek

Gedichten en Versjes

Onderwerpen informatieve media
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De Bibliotheek en de Bibliotheek op school

 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.

 □☐_________________________________________________________   

 □☐_________________________________________________________

 □☐_________________________________________________________ 

   Praat met elkaar. 
a. Welke activiteiten doet jouw Bibliotheek? 
b. Wat vind je van de activiteiten? 
c. Ga je wel eens naar zo’n activiteit met je kind? 
d. Hoe kom je te weten welke activiteiten er zijn? 
e. Welke activiteit lijkt jou leuk om samen met je kind te doen? 

 Opdracht 7 Iedereen is welkom in de Bibliotheek. 
a. Wat kun je samen met je kind doen in de Bibliotheek? Kruis aan. 

 □☐ samen boeken uitkiezen 

 □☐ samen lezen  

 □☐ samen praten over boeken in het Nederlands  

 □☐ samen praten over boeken in jouw eigen taal     

b. Wat kun je nog meer met je kind doen in de Bibliotheek? Schrijft het 
hier op.

 □☐_________________________________________________________ 

 Opdracht 8 Bekijk het filmpje. De kinderen lenen de boeken van de Bibliotheek.   
   Daarvoor moeten zij lid zijn van de Bibliotheek. Praat met elkaar.

a. Vind je het belangrijk dat je kind lid is van de Bibliotheek?

   Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis lid. Hoe is dat in jouw Bibliotheek?  
   Praat met elkaar.

b. Wat heb je nodig om lid te worden van de Bibliotheek?
c. Wat kost een lidmaatschap voor kinderen? En voor volwassenen? 
d. Wat zijn de openingstijden?
e. Hoeveel boeken/materialen mag je lenen? 
f. Hoe lang mag je de boeken/materialen thuis hebben? 



7

De Bibliotheek en de Bibliotheek op school

 Woordenlijst

Woord Uitleg

de gemeente Het dorp of de stad.
Voorbeeldzin: Elke gemeente heeft een eigen burgemeester.

het tijdschrift Een blad om te lezen of te bekijken over een bepaald 
onderwerp of voor een bepaalde groep mensen.
Voorbeeldzin: Dat is echt een tijdschrift voor nieuwsgierige 
kinderen.

de jeugdafdeling De plek waar in de Bibliotheek de boeken voor kinderen en 
jongeren staan.
Voorbeeldzin: Mijn kind zoekt op de jeugdafdeling van de 
Bibliotheek naar leuke boeken.

het lidmaatschap/
lid zijn

Je aansluiten bij de Bibliotheek, zodat je boeken kunt lenen. 
Volwassenen moeten hier vaak voor betalen.
Voorbeeldzin: Het lidmaatschap van de Bibliotheek is voor 
kinderen meestal gratis.

het materiaal Alles wat je kunt lenen in de Bibliotheek, zoals boeken, 
tijdschriften, films of games.
Voorbeeldzin: Lever het materiaal alsjeblieft op tijd in.

openbaar Iedereen mag gratis naar binnen en gebruikmaken van deze 
ruimte.
Voorbeeldzin: Deze man leest elke ochtend de krant in de 
openbare bibliotheek.

de tekst Alles wat je kunt lezen
Voorbeeldzin: Ik lees altijd eerst de tekst op de achterkant van 
een boek.

 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. 

a. Welke boeken zijn geschikt om verhalen bij te vertellen?
b. Welke boeken zijn geschikt om voor te lezen?
c. Welke boeken zijn geschikt om samen te lezen? 
d. Welk boek spreekt jou aan? Vertel erover! 




