Aanbod
Voortgezet Onderwijs & MBO
7% van de jongeren die het voortgezet onderwijs
verlaat, is laaggeletterd. Er is een duidelijke relatie
tussen boeken lezen en het terugdringen van
taalachterstanden. Toch grijpen steeds minder
jongeren uit zichzelf naar een boek. Onderwijs en
Bibliotheek hebben een gemeenschappelijk doel:
jongeren helpen zich te ontwikkelen tot
zelfstandige, evenwichtige burgers.
Mediawijs zijn en goed kunnen lezen zijn belangrijke
voorwaarden voor een geslaagde schoolcarrière.
Bibliotheken Mar en Fean wil in samenwerking met
het onderwijs een bijdrage leveren aan de
bevordering van het leesplezier en het verbeteren
van lees- en mediavaardigheden van leerlingen.

Met plezier bieden wij u hierbij een overzicht van
de producten, diensten en activiteiten, waarmee
Bibliotheken Mar en Fean uw school in het
schooljaar 2020/2021 kan ondersteunen op het
gebied van leesbevordering,
informatievaardigheden en mediawijsheid.
Bibliotheek op School (Dbos VO) scholen en Scholen
met een dienstverleningsabonnement (DVA)
kunnen kiezen uit dit aanbod.
Als u behoefte heeft aan andere producten,
diensten of activiteiten dan opgenomen in deze
selectie of aan een invulling die meer aansluit bij uw
lessen en leerlingen, dan is dit te allen tijde
bespreekbaar.
Veel plezier bij het selecteren van de producten,
diensten en activiteiten voor uw school, leerweg of
klas. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking
in het schooljaar 2020/2021!
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Leesbevordering
BiebBezoek
Het juiste boek bij de juiste leerling krijgen, dat is
het doel van BiebBezoek. Met uw klas komt u langs
in een van onze bibliotheken om kennis te maken
met de collectie en de mogelijkheden van de
bibliotheek te ontdekken. Tijdens het bezoek
krijgen de leerlingen van een enthousiaste
medewerker uitleg bij een selectie aansprekende
titels en kunnen ze vervolgens zelf de
boekenkasten induiken om een boek te zoeken én
te vinden.
Wilt u met leerlingen de bibliotheek bezoeken en
heeft u speciale wensen? De bibliotheek kan in
overleg een bezoek op maat samenstellen.
Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenrooster
DVA: € 50- per uur

Projectcollectie
Samen met de klas een boek lezen? Of juist een
diverse selectie boeken in de klas waar uw
leerlingen zelf uit kunnen kiezen? Met een
projectcollectie van de bibliotheek is veel mogelijk.
Op basis van uw wensen stellen wij een collectie
boeken samen die u maximaal 10 weken in de klas
mag houden.
Wilt u uw leerlingen
extra motiveren voor
lezen? Combineer een
projectcollectie dan
met de BoekenTipper!

Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenoverzicht
DVA: € 0,27 per boek per week
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BoekenTipper
In korte tijd de leerlingen kennis laten maken
met de leukste en nieuwe titels? Laat de
BoekenTipper bij u langskomen in de klas!
Tijdens een energieke presentatie komen 5
aansprekende titels aan bod. De BoekenTipper
maakt leerlingen enthousiast en inspireert
docenten!
De BoekenTipper kan ook ter aanvulling bij een
projectcollectie worden ingezet om de door u
aangevraagde boeken op ludieke wijze in de
klas te introduceren.
Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenrooster
DVA: € 25 (30 minuten)

Read2Me!
Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor
brugklassers. De eerstejaars voortgezet
onderwijs lezen elkaar fragmenten voor uit
jeugdboeken.
Leerlingen van alle schooltypen kunnen
meedoen met deze voorleeswedstrijd die uit
vier rondes bestaat: op school (in de klas en
tussen de klassen), in de bibliotheek, provinciaal
en tenslotte is er een landelijke finale.
Combineer deelname aan Read2Me!
bijvoorbeeld met een BiebBezoek,
projectcollectie of BoekenTipper.

Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenrooster
DVA: € 50- per school

Nederland Leest Junior
Lees samen met de klas het boek dat dit jaar
centraal staat in de campagne. Speciaal voor
leerlingen in klas 1 en 2 voortgezet onderwijs
wordt een geselecteerd boek behandeld.

Mediawijsheid &
informatievaardigheden

Via de bibliotheek kunt u klassensets aanvragen
en in de klas kunt u gebruik maken van het gratis
lesmateriaal.
Naar wens kan een bibliotheekmedewerker het
boek en de campagne in de les introduceren.
Kosten
DBOS VO: 2 gratis klassensets
DVA: € 23,50 per klassenset

Boekenweek voor Jongeren (3PAK)
Voor alle scholieren van 15 t/m 18 jaar vindt
jaarlijks de Boekenweek voor Jongeren plaats.
Via de bibliotheek kunt u klassensets van de
verhalen-bundel 3PAK bestellen.
Motiveer uw leerlingen extra door daarnaast een
projectcollectie in de klas neer te zetten en
organiseer bijvoorbeeld uw eigen Beste Boek voor
Jongeren verkiezing!
Kosten
DBOS VO: 1 gratis klassenset
DVA: € 23,50 per klassenset

Overige landelijke campagnes
Leerlingen stimuleren om (meer) te lezen kan op
vele manieren. Deelname aan een landelijke
campagnes is een van de mogelijkheden. De
bibliotheek kan ook hierbij ondersteuning bieden.
Voorbeelden van leesbevorderingscampagnes VO
zijn: de Jonge Jury, Leeskracht, de Weddenschap
en de Inktaap.

Mediawijsheid / sociale media
U wilt de leerlingen goed (op weg) helpen op het
gebied van sociale media, maar hoe?
Een bibliotheekmedewerker kan bij u op school
lessen verzorgen waarin wij de leerlingen
uitdagen na te denken over wat nu precies de
verschillende soorten media zijn, wat hun
invloed is en hoe je ze op een verantwoorde
manier kunt gebruiken.
In overleg kunnen wij verschillende medialessen
inzetten die passen bij de doelgroep en die
inspelen op actuele gebeurtenissen of kwesties.

Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenrooster
DVA: € 50- per school

Informatievaardigheden / Bieb versus Google
Wie wint deze
superspannende battle?
Baan je een weg door het
web en blader je wijs door
de boeken. Je ontdekt welke informatiebron
voor welke zoekvraag het meest geschikt is en
kunt deze kennis gebruiken bij het maken van
een werkstuk of een spreekbeurt.
Kosten
DBOS VO: gratis in te zetten in
jaarlijks activiteitenrooster
DVA: € 50- per uur
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Contactgegevens

Leesconsulent
Voortgezet Onderwijs
Marije Hoogland
m.hoogland@bmf.nl
06 – 51 80 46 03
Coördinator Educatie
Wiesje Eppinga

instagram.com/read.y
facebook.com/leesconsulenten
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Telefoon
06-12740987

E-mail

w.eppinga@bmf.nl

