
 

 

 

     Programma taal-lezen voor leerkrachten 

 

1. Dé 10 mooiste prentenboeken presentatie 

 

De educatieconsulent komt langs om aan leerkrachten van de onder- en/of bovenbouw 10 mooiste prentenboeken te laten zien. We 

kiezen hier voor prentenboeken die speciale belangstelling hebben gekregen: de boeken hebben een prijs gekregen of komen voor in 

een toplijst. 

Periode: in overleg tijdens een teambijenkomst 

Duur: 20-30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

2. Vrijlezenmaand Hoogeveen: Wij doen mee! 

 

Jullie school kiest ervoor om na te denken over wat echt-vrijlezen inhoudt voor jullie school. Deze maand gaat jullie school, samen met 

andere echt-vrijlezen-scholen helemaal los in het vrijlezen. Leerlingen én leerkrachten kunnen in deze maand zelf kiezen waar ze 

lezen, wat ze lezen en hoe ze lezen. Hangend aan een klimrek? Zittend onder een tafel? Een informatieboek, strip, luisterboek, 

tijdschrift, of verhalend boek? Het mag allemaal! We gaan met z’n allen écht vrijlezen! Jullie ontvangen voor de onder -, de midden- en 

de bovenbouw een collectie met de gekste leesmaterialen die wij kunnen vinden. Deel jullie ervaring van het vrijlezen met een foto 

met ons via de facebookgroep Bibliotheek en Onderwijs Hoogeveen en maak kans op 10 extra materialen voor jullie schoolbiblio theek! 

Periode: 1 maand in overleg 

Duur: gedurende een maand elke dag 20 minuten  

Kosten: dbos-eenheden  



 

3. Opwarming voor de poëzieweek 

 

Hoe bereid jij je voor op de poëzieweek? Wij verrassen het hele team met korte voorbereidende opdrachten. Elke leerkracht 

ontvangt een voorbereidende opdracht. Met de opgedane kennis en voorbeelden kan het team verder met het uitwerken van 

een programma in de week van de Poëzie.  

Periode: december/januari 

Duur: eigen invulling 

Kosten: dbos-eenheden  

 

4. Boekenkring tijdens teamoverleg 

 

Tijdens een teamoverleg wordt er een boekenkring gehouden. Naderhand maken leerkrachten samen een top 5 van de boeken 

die zijn meegenomen; deze boeken worden in de schoolbibliotheek geplaatst. Een voorbeeld van een boekenkring is 

bijvoorbeeld 'Herken jouw voorleesboek' (zie 4b)). 

Periode: in overleg tijdens een teambijeenkomst 

Duur: 20-30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

4a Overzichtsdocument boekenkringen 

 

        Ontvang een handige overzichtskaart met verschillende vormen van boekenkringen voor in de klas.  

        Kosten: geen extra kosten, het is een onderdeel van de boekenkring tijdens teambijeenkomst.  

 

4b Herken jouw voorleesboek 

 

        Weleens op zoek naar een leuk voorleesboek, maar is het soms lastig een keuze te maken? De educatieconsulent                               

komt langs voor een inspiratiemoment. 

        Kosten: geen extra kosten, het is een onderdeel van de boekenkring tijdens teambijeenkomst. 



 

5. Nieuwe vormen van boekpromotie door kinderen 

 

Vind je het als leerkracht van de midden- of bovenbouw tijd voor een nieuwe vorm van boekpromotie door kinderen? Laat je 

tijdens een teambijeenkomst inspireren door de educatieconsulent met creatieve vormen, zoals de boekendoos, boekenpitch 

of een lapbook. Welke vorm laat jij je leerlingen proberen?  

Periode: in overleg tijdens een teambijeenkomst 

Duur: 20-30 minuten 

Tijdsinvestering in de klas: eigen invulling 

Kosten: dbos-eenheden  

 

6. Boeken bij zaakvakken voor de midden- en bovenbouw 

                  De bibliotheek beschikt over een collectie boeken om uit voor te lezen als introductie bij diverse thema's. Laat je                                     

tijdens een teambijeenkomst inspireren door de educatieconsulent. Ontvang een overzicht van diverse titels waaruit                                 

gekozen kan worden.  

                  Periode: in overleg 

                  Duur: 20-30 minuten en tijdsinvestering in de klas: eigen invulling 

                  Kosten: dbos-eenheden                    

 

7. Wij kiezen voor de Schoolportal 

 

Wil je als leerkracht meer inzicht in de leesinteresse en leesgedrag van je leerlingen? En wil je hen een handig middel bieden 

om betrouwbare informatie te leren vinden? Zet dan als team de Schoolportal (schoolWise Portal) van de Bibliotheek op 

school in. De portal is de zoekmachine van de bibliotheek. Je kunt er boeken zoeken, persoonlijke leestips krijgen en ook 

geschikte filmpjes en websites vinden. Ook kunnen leerlingen boeken beoordelen en tippen aan elkaar. Kinderen worden 

geïnspireerd en dit vergroot de leesmotivatie.  

Periode: in overleg tijdens een teambijeenkomst, eventueel met uitbreiding van instructie in de klas.  

Duur: 20-30 minuten 

Tijdsinvestering in de klas: eigen invulling 

Kosten: dbos-eenheden  



 

8. Cursus Open Boek 

 

Bedoeld voor de contactpersoon Lezen. Deze cursus leidt op tot leescoördinator. Leescoördinatoren hebben de belangrijke 

taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een 

(school)leesplan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. In de cursus 

Open Boek 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 opstellen van een 

leesplan en het motiveren van het team.  

De cursus wordt in de bibliotheek van Beilen gegeven. 

Periode: 15 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april 

              Tijdsinvestering: 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl  

              Kosten: 300.00 worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid. 

              Meer informatie op: 

              https://www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/cursus-open-boek-20-opleiding-tot-leesco%C3%B6rdinator-po    

 

9. Studie- en netwerkbijeenkomsten 

 

               Bedoeld voor de leescoördinatoren van de school. Door deelname aan deze studiebijeenkomsten blijft de                                             

leescoördinator gecertificeerd. Hiervoor volg je 2 studiebijeenkomsten per schooljaar.  

             De studiebijeenkomsten hebben verschillende thema's. Er wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan inspiratie                                    

van boekenkringen, creatief schrijven, leesmotivatie bevorderen.  

             Het thema van de eerste bijeenkomst is: Alles over de SchoolWise Portal  

             Periode: naar verwachting op 25 september 2019 

             Duur: 2 uur 

             Kosten: worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid.  
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