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Beste pedagogisch medewerker, voorleescoördinator en gastouder,  
 
Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met een kind. 
Kinderen die als baby regelmatig zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat 
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Ouders ontvangen, wanneer hun 
kindje 3 maanden is een waardebon om het gratis Boekstartkoffertje, met twee boekjes, op te halen 
bij de bibliotheek. Ze kunnen dan ook gelijk gratis lid worden van de bibliotheek. In 2011 is hier een 
aanvulling op gekomen: Boekstart in de Kinderopvang. 
 
Bibliotheken Mar & Fean zet zich graag in om het voorleesplezier te vergroten op de kinderopvang.  
Voorlezen in de eerste levensjaren zorgt er voor dat kinderen meer en beter kunnen gaan lezen. Het 
vergroot de woordenschat, versterkt het taalgevoel en prikkelt de fantasie. Een goede reden om dit 
te stimuleren. 
 
De bibliotheek werkt samen met het landelijk programma BoekStart met als doel kinderen, ouders 
en pedagogisch medewerkers met boeken en lezen in contact brengen door ze te binden aan de 
bibliotheek. BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te 
professionaliseren. Een kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat 
waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en 
aandacht voor taalzwakke kinderen. 
 
Wanneer de bibliotheek en pedagogisch medewerkers samen werken creëren we een inspirerende 
leesomgeving in de kinderopvang. Belangrijke elementen hierin zijn: een aantrekkelijke leesplek met 
geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers, betrekken van de 
ouders en het ontwikkelen van een voorleesplan zodat voorlezen een vaste plek krijgt.  
 
Effect van vroeg voorlezen op taalontwikkeling: 
Uit een aantal internationale studies naar de effecten van voorlezen bij 2- tot 6-jarigen blijkt dat 
kinderen die veel zijn voorgelezen niet alleen meer woorden kennen, maar ook hoger scoren op 
basisvaardigheden. Dat wil zeggen dat ze meer namen van klanken en letters kennen en beter 
klanken en woorden kunnen identificeren. Daarmee hebben deze kinderen een voorsprong bij het 
leren lezen en begrijpen van teksten. Van peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen, heeft 
bijna 70% voldoende woordenschat om een goede start te kunnen maken op school. 
(Bron: https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/laagtaalvaardige-gezinnen.html) 

 
Met plezier beiden wij u dan ook dit overzicht aan waarmee de bibliotheek u kan ondersteunen.  

 

INTRODUCTIE  

https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/laagtaalvaardige-gezinnen.html
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Lês-mar-foar-wiken  September 2022  
In de maand september zijn het de ‘lees maar voor weken’ of ‘lês-
mar-foar-wiken’ . In deze weken wordt overal in Friesland 
voorgelezen uit een mooi Fries prentenboek. 

 
Kinderboekenweek  5 t/m 16 oktober 2022,  

Tijdens deze ‘week’ is het tien dagen lang feest in het teken van het 
kinderboek. Door het hele land worden er activiteiten georganiseerd 
op scholen, bij bibliotheken en in boekhandels. Thema van dit jaar is: 
Gi-Ga-Groen 

 
De Nationale Voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 2023 

Het doel is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Daarom vinden er in het hele land leuke 
activiteiten plaats rond voorlezen naar aanleiding van het 
Prentenboek van het Jaar: Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje. 
 

Geef een prentenboek cadeau voorjaar 2023 
De campagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. 
Om de boekenkast te vullen, bundelen boekhandels en diverse 
partners ieder jaar hun krachten om een prentenboek beschikbaar te 
stellen voor een klein bedrag. 

 
Media Ukkie dagen   24 – 31 maart 2023  

Jaarlijks aandacht van ouders en (professionele) opvoeders voor het 
belang van mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.  

 
Boekstartdag    20 mei 2023 

De allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders krijgen die dag een 
extra hartelijk welkom in de bibliotheek. Doe samen met je kindje 
mee aan een leuke activiteit en ontdek hoe fijn het is om samen met 
boekjes en taal bezig te zijn. Het aanbod verschilt per bibliotheek.  

 
Kijk op www.bmf.nl voor de activiteiten in de bibliotheek.  
 
  

JAARKALENDER 
Landelijke leescampagnes  

http://www.bmf.nl/
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Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders zijn er special 
dienstverleningsabonnementen. Er kan gekozen worden voor een basis abonnement of een 
Boekstart abonnement. We zullen hieronder deze twee abonnementsvormen verder toelichten. Voor 
vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Dienstverleningsabonnement Basis  
 
Af te sluiten in uw bibliotheek of via de Leesconsulent  
 
Inhoud  35 boeken per pas  

Uitleentermijn is 6 weken 
U betaalt geen reserveringskosten en te-laat-geld 
U kunt gratis gebruik maken van vertelplaten 
Per jaar een gratis groepsbezoek in de bibliotheek  

 
Voor wie Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gastouder 
 
Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning op de groep 
  Aanvulling op eigen boeken 
  Aansluiten bij de interesse van de kinderen 
 
Duur  Een dienstverleningsabonnement is één jaar geldig 
 
Waar Boeken kunnen uitgezocht worden in de bibliotheek of u reserveert ze online zodat 

het klaar staat als u naar de bibliotheek komt. 
 
Kosten  € 65,- per jaar  

Extra abonnementen 1e extra pas € 52,50  
2e extra pas en meer € 40,00  

 

 

 

  

LIDMAATSCHAP  
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Dienstverleningsabonnement Boekstart in de kinderopvang   
 
In 2011 is er een uitbreiding gekomen op de Boekstart voor baby’s. Gericht op kinderen in de 
kinderopvang van 0 – 4 jaar. Met als doel kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers met 
boeken en lezen in contact brengen.  
 
Dienstverleningsabonnement Boekstart in de kinderopvang is een aanvulling op het 
dienstverleningsabonnement Basis. Er zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden 
tussen de locatie en de bibliotheek. Daarom is dit alleen af te sluiten via Coördinator Educatie van 
Bibliotheken Mar & Fean: Gonda de Jong  g.dejong@bmf.nl  
 
Inhoud  35 boeken per pas  

Uitleentermijn is 6 weken 
U betaalt geen reserveringskosten en te-laat-geld 
U kunt gratis gebruik maken van vertelplaten  
Per jaar een gratis groepsbezoek in de bibliotheek  
Advies over het creëren van een aantrekkelijke voorleesplek op de kinderopvang  
Hulp en advies bij het opstarten van een nieuwe boekencollectie  
De bibliotheek zorgt voor jaarlijkse aanvulling op de boekencollectie  
Training voor pedagogisch medewerkers:  
- Voorleescoördinator 
- interactief voorlezen 
- na/bijscholingen op het gebied van voorlezen, boeken, leesbevordering en 

mediaopvoeding 
Jaarlijks bepreken van het voorleesplan 
Monitor Boekstart in de kinderopvang  

 
Voor wie Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gastouder 
 
Doel  Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning op de groep 
  Aanvulling op eigen boeken 
  Aansluiten bij de interesse van de kinderen 

Verhoogde deskundigheid van pedagogisch medewerkers m.b.t. voorlezen  
De spraak-taalontwikkeling van het kind is toegenomen door het voorlezen 
Ouders weten de bibliotheek te vinden en lezen hun kind thuis voor 
De boekencollectie is aantrekkelijk en up to date  

 
Duur  Een dienstverleningsabonnement Boekstart in de kinderopvang is één jaar geldig 
 
Waar Op locatie  
 
Kosten  € 100,- per jaar. Facturering vindt plaats in november.  
  € 375,- p.p. Scholing voorleescoördinator 
  € 75,- p.p. Cursus interactief voorlezen 
   
 
 
  
 

 
  

mailto:g.dejong@bmf.nl
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We bieden meerdere mogelijkheden aan om het voorlezen op de groep te stimuleren. Onderstaande  
collecties kunt u reserveren via de leesconsulent of in de dichtstbijzijnde bibliotheek. En is alleen  
mogelijk als u over een Dienstverleningsabonnement Basis of Boekstartabonnement beschikt. 
 
Thema collectie    
Gaat u in uw groep aan de slag met een thema en wilt u daar prentenboeken en/of informatieve 
boeken bij gebruiken? Wij kunnen een themacollectie samenstellen. Graag twee weken van te voren 
reserveren. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn: Seizoenen, Feest, Wat heb jij aan vandaag, Feest, 
Knuffel, Dieren, December (sint en kerst). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: Thema Slapen               Voorbeeld: Thema Feest 
 

 
  

COLLECTIE  
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Voorleestas   
De voorleestassen zijn stoffen rugtassen met een prentenboek en een instructiekaart met suggesties 
voor: voorlezen-praten-doen. De tas kan mee naar huis, zodat ouders ook betrokken worden en 
gestimuleerd worden om thuis voor te lezen.  
 
Ruim van te voren reserveren via de leesconsulent. 
 
Beschikbare voorleestassen zijn:  

 

     
Dikkie dik op de 
boederij 

Nog even een 
kusje erop 

Coco Op weg Baby’s allereerste 
kijkboekje 

 

  
 

 

 
Vos gaat een 
stukje rijden 

De lieve krokodil Een kommetje 
vol fruit 

Mijn handen 
dansen mijn 
mondje is een 
rondje 

Nee! Zei Konijn 
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Vertelkastje   
Met een kamishibai-verteltheater verandert een boek in een  
kleine voorstelling. Hiervoor gebruik je grote praatplaten in 
plaats van een boek. Dit is een eeuwenoude Oosterse traditie  
van vertellen. De vertelkast is een goede manier om het lezen te 
bevorderen en de woordenschat te vergroten. Een bijzondere 
ervaring voor zowel de verteller als de luisteraar!  
 
Ruim van te voren reserveren bij de leesconsulent.  
 
Beschikbare praatplaten zijn:  

 

     
Anton kan 
toveren 

De wiebelbillenboogie Nog 100 
nachtjes 
slapen 

Kikker vindt 
een vriendje 

Kleine kangoeroe 

 

  

     
Mama kwijt 
 
 

Waar is Dikkie Dik? We hebben er 
een geitje bij! 

Krrrr….okodil! Een huis 
voor Harry 
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Wisselcollecties  
Wilt u voor een langere periode gebruik maken van een collectie van maximaal 35 – 40  boeken als 
aanvulling op de bestaande collectie? Dan kunt u gebruik maken van een wisselcollectie. De omvang 
en de inhoud van de collectie kan naar wens worden samengesteld. En kan één keer per half jaar of 
één keer per jaar gewisseld worden door de bibliotheek. 
 
Ruim van te voren reserveren bij de leesconsulent.  
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Twee keer per jaar bieden wij groepsbezoeken aan. Het eerste bezoek vindt plaats tijdens de 
Nationale voorleesdagen. Het tweede groepsbezoek is jaarlijks in te plannen op een moment naar 
keuze.    
 
Nationale voorleesdagen  
 
Wat  Er wordt voorgelezen uit het prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat het 

Prentenboek: Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan 
Jutte. Dit kan zowel in de bibliotheek of op locatie. We lezen interactief het 
prentenboek voor en hebben attributen bij ons die passen bij het verhaal. En om nog 
meer uit het voorleesmoment te halen laten we een leuke activiteit achter waarmee 
de groep aan de slag kan. Dit soort activiteiten versterken het verhaalbegrip, de 
beleving en zorgen voor een beter verwerking. Zowel in de bibliotheek als op locatie 
zijn ouders van harte welkom! 

 
Waar  In de bibliotheek of op locatie  
 
Wanneer 25 januari – 4 februari 2023 
 
Aantal  Maximaal aantal per groep is 15 kinderen  
 
Rondleiding bibliotheek  
 
Wat Tijdens het bibliotheekbezoek worden de pedagogisch medewerkers, kinderen en 

hun ouders rondgeleid in de bibliotheek naar keuze door de medewerker van de 
bibliotheek. Deze laat zien waar de boeken voor elke leeftijdscategorie liggen en laat 
een aantal mooie prentenboeken zien. 

 
Waar  In de bibliotheek  
 
Wanneer  Hele jaar mogelijk 
 
Aantal   Maximaal aantal per groep is 15 kinderen  

GROEPSBEZOEK  
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Cursus interactief voorlezen 
 
Voor wie: Pedagogisch medewerker die werkzaam is op een Boekstart locatie en de cursus interactief 
voorlezen nog niet heeft gevolgd.  
 
De deelnemers van de cursus:  

• Krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen 

• Leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten 
hoe ze daar adequaat op kunnen reageren  

• Leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken 

• Kunnen het voorleesmoment goed organiseren  
 
De training bestaat uit twee bijeenkomsten: 
 
Bijeenkomst 1 (0-2 jaar) 

- Filmfragmenten 0-2 jaar: interactief voorlezen met baby en dreumes 
- Interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes 
- Het organiseren van interactief voorlezen met baby en dreumes 

 
Bijeenkomst 2 (2-4 jaar) 

- Filmfragmenten 2-4 jaar: interactief voorlezen met peuters 
- Interactief voorlezen van peuterboeken 
- Het organiseren van interactief voorlezen met peuters 

 
Tijd: 2 ½ uur per bijeenkomst. 
 
De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de cursus aangeboden bij 
voldoende aanmeldingen. Je kunt met je team aanmelden of individueel. Aanmelden via de 
leesconsulent. 
 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-kinderopvang/interactief-voorlezen-in-
dekinderopvang.html     
  

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  
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Workshop interactief voorlezen 
 
Voor wie: Locatie met dienstverleningsabonnement basis waarvan de pedagogisch medewerker het 
interactief voorlezen beter onder de knie wil krijgen en voornamelijk werkt met kinderen van 2-4 
jaar.  
 
De deelnemers van de cursus:  

• Krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 2-4 jarigen 

• Leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten 
hoe ze daar adequaat op kunnen reageren  

• Leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken 

• Kunnen het voorleesmoment goed organiseren  
 
Bijeenkomst  

- Filmfragmenten 2-4 jaar: interactief voorlezen met peuters 
- Interactief voorlezen van peuterboeken 
- Het organiseren van interactief voorlezen met peuters 

 
Tijd: 2 ½ uur  
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de cursus aangeboden 
bij voldoende aanmeldingen. Je kunt met je team aanmelden of individueel. Aanmelden via de 
leesconsulent. 
 
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-kinderopvang/interactief-voorlezen-in-
dekinderopvang.html     
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Cursus voorleescoördinator  
 
Voor wie: Pedagogische medewerker die werkzaam is op een Boekstart locatie en die affiniteit heeft 
met voorlezen en hiermee een centrale rol wil vervullen binnen de eigen instelling.   
 
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om:  

• In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het 
(voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie  

• Praktische uitvoering te geven aan dit beleid  

• Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling  

• Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)  

• Een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen 
in de eigen regio op te zetten.  

 
De cursus voorleescoördinator bestaat uit drie bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst:  
 
Bijeenkomst 1: 

- Profiel voorleescoördinator 
- Ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven 
- Soorten boeken 
- Voorlezen aan jonge kinderen 

 
Bijeenkomst 2: 

- De leesomgeving 
- Interactief voorlezen 
- Digitale prentenboeken 
- Introductie voorleesplan 

 
Bijeenkomst 3: 

- Voorleesplan 
- Ouderbetrokkenheid 
- Sociale kaart en leesbevorderende activiteiten  

 
Tijd: 3 uur per bijeenkomst  
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de cursus aangeboden. 
Aanmelden via de leesconsulent. 
 
Kijk voor meer informatie op:  
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-kinderopvang/voorleescoordinator-in-
dekinderopvang.html  
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Workshop voorleeskist maken  
 
Voor wie: Pedagogisch medewerkers die verhalen uit prentenboeken nog meer tot leven willen 
brengen met speciaal samengestelde voorleeskisten. 
 
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om: 

• Een voorleeskist te maken met een gelijknamig prentenboek, knuffels en andere voorwerpen 
gerelateerd aan het verhaal om het verhaal te beleven 

• Voordelen van interactief voorlezen te benoemen 

• Een lesbrief/handleiding te maken met tips en suggesties voor het introduceren van het boek 

• Verwerkingsactiviteiten en tips voor op de groep en thuis rondom het thema van de 
voorleeskist 

• De inhoud van de kist af te stemmen op de doelgroep 
 

De workshop voorleeskist maken bestaat uit twee bijeenkomsten:  
 
Bijeenkomst 1 

- Interactief voorlezen  
- Voorleeskisten 
- Opdracht 

 
Bijeenkomst 2 

- Interactief voorlezen 
- Presentatie van gemaakte voorleeskisten  

 
Tijd: 1 ½ uur per bijeenkomst   
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de workshop 
aangeboden. Je kunt met je team aanmelden of individueel. Aanmelden via de leesconsulent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

     Voorbeeld: Voorleeskist Een huis voor Harry  

 

  



 
15 

Workshop werken met digitale prentenboeken 
 
Voor wie: Pedagogisch medewerkers die digitale prentenboeken effectief en kwalitatief willen 
inzetten op de groep.  
 
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om: 

• Te benoemen wat digitale prentenboeken geschikt maakt om de taalontwikkeling te 
bevorderen 

• De meerwaarde van digitale prentenboeken duidelijk maken in combinatie met het fysieke 
boek 

• Kennis te hebben van verschillende soorten digi-boeken (collectie) en hun vindplaatsen, en 
weet de verschillende soorten op waarde te schatten. 

 
Bijeenkomst  

- Nut en inzetbaarheid van digitale prentenboeken  
- Kansen voor ouderbetrokkenheid  
- Digitale prentenboeken effectief inzetten op de groep 
- Oefenen met digitale prentenboeken 

 
Tijd: 1 ½ uur  
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de workshop 
aangeboden. Je kunt met je team aanmelden of individueel. Aanmelden via de leesconsulent.  
De workshop wordt aangeboden vanaf medio 2023.  
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Workshop Meertaligheid  

Voor wie: Pedagogisch medewerkers die meer willen weten over meertaligheid en voorlezen 
 
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om: 

• Voordelen van meertalig voorlezen te benoemen 

• Een lesbrief voor ouders te maken met (boeken)tips over voorlezen in de thuistaal 

• Ouders te enthousiasmeren en adviseren om voor te lezen in hun thuistaal 
 
Bijeenkomst  

- Informatie over een meertalige ontwikkeling  
- Waarom voorlezen in de thuistaal? 
- Ouderbetrokkenheid: ouders informeren en adviseren over voorlezen in de thuistaal (casus) 
- Praktische tips 

 
Tijd: 1 ½ uur per bijeenkomst   
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de workshop 

aangeboden. Je kunt met je team aanmelden of individueel. Aanmelden via de leesconsulent.  
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Ouderbijeenkomst Meertaligheid  
 
Voor wie: Ouders die meer willen weten over meertaligheid en voorlezen 
 
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om: 

• Voordelen van meertalig voorlezen te benoemen 

• Boeken te kiezen waaruit zij kunnen voorlezen in de thuistaal 
 
Bijeenkomst  

- Voordelen over meertalig opvoeden 
- Waarom voorlezen in de thuistaal? 
- Ouders enthousiasmeren en adviseren over voorlezen in hun thuistaal 
- Praktische tips 

 
Tijd: maximaal 45 minuten per bijeenkomst   
 
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Gedurende het jaar wordt de ouderbijeenkomst 
aangeboden. Aanmelden via de leesconsulent.  
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Bijeenkomst op maat 
 
Op zoek naar een leuke voorleesactiviteit tijdens een feestelijke gelegenheid? Samen inspiratie 
opdoen rondom digitale prentenboeken of interactief voorlezen? Lezen met baby’s hoe doe je dat? 
Een koffieochtend met (groot)ouders waarbij voorlezen centraal staat? Aan de slag met Frysk en of 
meertaligheid? Wij denken graag met u mee en maken een bijeenkomst op maat. Neem contact op 
met één van de leesconsulenten.  
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Dienstverleningsabonnement 

 
€ 65,- per jaar  
Extra abonnementen 1e extra pas € 52,50  
                                           2e extra pas en meer € 40,00  
 

 
Dienstverleningsabonnement Boekstart in de 
kinderopvang 
 

 
€100,- per jaar 

 
Onderstaand aanbod alleen geldig in combinatie met een abonnement: 
 

 
Themacollectie op maat  
 

 
€0,28 per boek per week 
Uitleentermijn 6 weken 
 

 
Voorleestas  
 

 
€2,50 per tas 
Gratis voor Dienstverleningsabonnement Boekstart  
Uitleentermijn 8 weken 
 

 
Huur vertelkastje  
 

 
€5,-  
Uitleentermijn 6 weken 
 

 
Praatplaten  

 
Gratis met een abonnement  
 

 
Wisselcollectie  
 

 
€4,50 per boek per half jaar of € 7,00 per boek per 
jaar. Maximaal aantal boeken 35 – 40.  
 

 
Groepsbezoek in de bibliotheek tijdens Nationale 
Voorleesdagen  
 

 
De eerste twee groepen zijn gratis, daarna €5,- per 
groep. Maximaal 15 kinderen per groep 
    
 

 

PRIJSLIJST OVERZICHT 
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Groepsbezoek op locatie tijdens Nationale 
Voorleesdagen 
 

 
€30,- per groep  
Maximaal 15 kinderen per groep 

 
Rondleiding bibliotheek 
 

 
De eerste twee groepen zijn gratis, daarna €5,- per 
groep. Maximaal 15 kinderen per groep 
 

 
Cursus interactief voorlezen (Boekstart) 
 

 
€75,- per persoon 

 
Workshop interactief voorlezen  
 

 
€187,50 per groep. Maximaal 12 deelnemers. 

 
Cursus voorleescoördinator (Boekstart) 
 

 
€375,- per persoon 

 
Workshop voorleeskist maken 
 

 
€225,- per groep. Maximaal 12 deelnemers. 

 
Workshop werken met digitale prentenboeken 
 

 
€112,50 per groep. Maximaal 12 deelnemers. 

 
Workshop meertaligheid 
 

 
€112,50 per groep. Maximaal 12 deelnemers. 

 
Ouderbijeenkomst meertaligheid  
 

 
€75,00 per groep. Maximaal 20 deelnemers. 

 
Bijeenkomst op maat 
 

 
€75,- per uur. Aantal deelnemers in overleg. 
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Voor meer informatie kun je kijken op de volgende websites: 
 
www.Bmf.nl  
www.Boekstart.nl  
www.Boekstartpro.nl  
www.Mediadiamant.nl  
www.Bereslim.nl  
www.Voorleeshoek.nl    
www.Mediaukkiedagen.nl   
 
 
 
Of neem contact met ons op. 
 
Willeke Hartingsveld     Suzanne Dijkstra 
 
w.hartingsveld@bmf.nl     s.dijkstra@bmf.nl  
 
06 38 20 77 94      06 38 20 77 94 
       

      
   
 
 
 

Leesconsulenten Voorschools Bibliotheken Mar & Fean 
 

HANDIGE WEBSITES & CONTACTPERSONEN 

http://www.bmf.nl/
http://www.boekstart.nl/
http://www.boekstartpro.nl/
http://www.mediadiamant.nl/
http://www.bereslim.nl/
http://www.voorleeshoek.nl/
http://www.mediaukkiedagen.nl/
mailto:w.hartingsveld@bmf.nl
mailto:s.dijkstra@bmf.nl
tel:06%2038%2020%2077%2094
tel:06%2038%2020%2077%2094

