“Ik hou van
spannende boeken.
Daarin blijf ik lezen.”
Twan, groep 5

Als lezen moeilijk is

Eén op de tien kinderen heeft moeite
met lezen. De Bibliotheek Bollenstreek heeft voor deze kinderen het
Makkelijk Lezen Plein (MLP) ingericht.
Daar vinden ze leuke, spannende en
makkelijk te lezen boeken en andere
materialen zodat lezen ook voor hen
leuk is. Daarnaast is er de VoorleesExpress voor jonge kinderen. Daarbij
lezen vrijwilligers 20 weken voor bij
een gezin en stimuleren zij de ouders
om dat ook te gaan doen. Ook het
zomerlezen ondersteunt kinderen die
moeite hebben met lezen.

De bibliotheek stelt een tas met
boeken samen naar de wensen van
het kind voor in de zomervakantie.

Ondersteuning van
leesconsulenten

De leesconsulenten van de bibliotheek bieden ondersteuning op
school of bij de opvanglocatie, bij de
uitvoering van het lees- taal of mediabeleid. De leesconsulent adviseert,
faciliteert en voert leesbevorderingsactiviteiten uit, passend binnen de
doorgaande lijn van leesbevordering
van school.

Meer weten? Wij helpen graag verder!
Afdeling Educatie
071 515 05 87
basisonderwijs@bibliotheekbollenstreek.nl

Vestiging Oegstgeest
Els Eigenraam
071 515 05 87
eeigenraam@bibliotheekbollenstreek.nl

Leesconsulent
Cora van den Oever
071 515 05 87
cvdoever@bibliotheekbollenstreek.nl

Leesconsulent Teylingen
(Sassenheim, Voorhout, Warmond)
Brigitte Kerkhoven
0252 21 50 33
bkerkhoven@bibliotheekbollenstreek.nl

Leesconsulent Lisse
Katja Terpstra
0252 41 57 82
kterpstra@bibliotheekbollenstreek.nl
Vestiging Noordwijk
Biene Boer
071 361 17 10
bboer@bibliotheekbollenstreek.nl

Is jouw locatie toe aan een nieuwe boekencollectie? Wil je advies over een
leesplan? Ga je een boekenfeest organiseren? Of heb je een heel andere wens?
De Bibliotheek Bollenstreek helpt je graag verder! Samen met jou bedenken
wij een aanbod dat past bij jouw organisatie en wensen.

Leesconsulent Noordwijkerhout
Maartje Nierop
071 523 73 51
mnierop@bibliotheekbollenstreek.nl

VoorleesExpress
Willemien Free
071 515 05 87
wfree@bibliotheekbollenstreek.nl

De bibliotheek is een organisatie zonder
winstoogmerk. Voor onze dienstverlening
betaalt u een onkostenvergoeding.
Kijk op bibliotheekbollenstreek.nl/
basisonderwijs voor leestips, inspiratie
en ons volledige programma.

Met de bibliotheek
werken aan leesplezier

In peuterspeelzaal, kinderopvang
en basisonderwijs

Goed lezen
=
goed leren

Leesplezier aan de basis

Goed lezen is goed leren. Als jonge kinderen in hun vrije tijd met
plezier worden voorgelezen of zelf lezen, dan helpt dat hun ontwikkeling op school en in de toekomst. Samen kunnen school,
kinderopvangorganisatie, ouders en bibliotheek zorgen voor
leesplezier bij kinderen. Met die basis maken we het verschil!
Goed leren lezen vraagt ondersteuning van de hele omgeving van kinderen. De bibliotheek en het basisonderwijs zijn daarbij logische partners: de
school heeft verstand van leren lezen
en de bibliotheek zorgt voor plezier
in lezen. Daarnaast is ondersteuning
van ouders en kinderopvangorganisaties nodig. Want voorlezen en lezen
in de vrije tijd is essentieel voor de
taalontwikkeling van kinderen. Het
heeft een positief effect op de woordenschat, spelling, grammatica en op
begrijpend lezen en schrijven. Vanuit
de Bibliotheek Bollenstreek bieden wij
diensten aan ouders, kinderopvang en
basisschool om samen het leesplezier

en de taalontwikkeling bij kinderen van 0-12 jaar te bevorderen. Zo
ontstaat een doorgaande leeslijn met
aandacht voor digitale vaardigheden
die nodig zijn om mee te kunnen
doen. Laten we samen zorgen dat
onze kinderen zijn voorbereid op het
voortgezet onderwijs en op hun toekomst. Neem contact met ons op, we
bespreken graag de mogelijkheden!

“Lezen moet je leren. Door de samenwerking
met de bibliotheek creëren we een omgeving
waarin leesplezier centraal staat.”

15 minuten
lezen per dag
kan 1.000 nieuwe
woorden per jaar
opleveren!

Basisabonnement

Doorgaande leeslijn

Dorien van Doeveren, directeur Antoniusschool Voorhout

Samen werken aan het vergroten van
het leesplezier van kinderen kan al voor
95 euro per jaar. Met dit basisabonnement krijg je volop middelen voor een
extra impuls aan leesbevordering:
-	Veertig materialen om te lenen per
periode van 6 weken
-	Advies van onze professionals om
de leesondersteuning te verdiepen
-	Als aanvulling op de eigen collectie,
een themacollectie te leen
-	Deelname aan een leesbevorderende
activiteit van de bibliotheek
-	Een Japans vertelkastje te leen,
om voorlezen iets extra’s te geven
-	Tips via onze nieuwsbrief

Collectie vernieuwen

Het openslaan van een gloednieuw
boek met frisse bladzijden en kleuren;
dat doet lezen! Een goed samengestelde, afwisselende collectie doet wonderen voor het leesplezier. Naast genoeg
exemplaren van populaire boeken
als ‘Leven van een loser’ en ‘De waan
zinnige boomhut’ zijn ook informatieve
boeken met afbeeldingen gewenst voor
kinderen die wat meer moeite hebben
met lezen. Onze leesconsulenten helpen je graag om jouw collectie te
vernieuwen!

Hans Portengen
Directeur de Bibliotheek Bollenstreek

Voor scholen is er ook een uitgebreider aanbod. Kijk voor alle informatie over het
abonnement en de voorwaarden op: bibliotheekbollenstreek.nl/basisonderwijs

Zorgen dat kinderen plezier krijgen
in lezen en zo op speelse wijze hun
taal ontwikkelen, begint al in het
eerste geboortejaar. Om ouders,
opvangorganisaties en scholen te
ondersteunen biedt de bibliotheek
diverse diensten aan voor kinderen in
de leeftijd van 0-12 jaar.

Lezen bij peuterspeelzaal
en kinderopvang

Lezen op de peuterspeelzaal of kinderopvanglocatie vraagt een andere
aanpak dan op school. De Bibliotheek
Bollenstreek heeft daarom een
speciaal programma ‘Boekstart in
de kinderopvang’, voor kinderen van
0-4 jaar. We helpen je met het inrichten van een aantrekkelijke leesplek
en een startcollectie van geschikte
boekjes. We trainen de pedagogisch
medewerkers en betrekken ook
ouders om te stimuleren dat zij thuis
meer gaan voorlezen.

Activiteiten leesbevordering 0-12 jaar:

-	BoekStart voor baby’s, met 3 maanden een eerste bezoek aan de bibliotheek
-	VoorleesExpress, vrijwilligers lezen kinderen, van 2 tot 8 jaar, thuis voor voor
die taalondersteuning nodig hebben
-	Zomerlezen, leerlingen krijgen een tas met leuke boeken mee om het
lezen op peil te houden
-	BoekStart in de kinderopvang, leesbevorderingsprogramma voor
kinderen van 0-4 jaar
- Workshops en cursussen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers

