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SAMEN MET DE BIEB

Beste leerkracht / directeur,

Voor u ligt het educatieve programma 
2022-2023 voor basisscholen! Dankzij jullie 
feedback en wensen hebben wij weer een 
gevarieerd aanbod samengesteld rondom 
plezier in lezen, kunst en cultuur, techniek 
en digitale geletterdheid. Ons aanbod  
bestaat uit leerzame en leuke lessen in  
De Cultuurfabriek of op school. 

Samenwerking met maatwerk
De afgelopen maanden gaat het in het 
landelijke onderwijsdebat over het leggen 
van de focus op de basisvaardigheden en 
ook over het positieve effect hiervan op de 
kansengelijkheid. 

Annemieke Michelot 
Manager Educatie & Ontwikkelen

Waar staat dat?
De Bibliotheek en contact   p.4
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Collectie op school      p. 8
Inspiratiesessies leerkrachten  p. 10
Ouderbijeenkomst     p. 10 
Aanbod Bibliotheek - gr 1 t/m 8  p.11
Techniek en digitale geletterdheid  p.21
Aanbod FabLab - gr 1 t/m 8   p.22
Kunst en creatief    p.30
Kunst op school    p.31
Aanbod Kunsteducatie - gr 1 t/m 8 p.32

Bibliotheek Veenendaal zet al jaren haar expertise in op het verbeteren 
van de basisvaardigheden van jong en oud. We werken steeds intensiever 
samen met o.a. het onderwijs en zetten in op vergroting van leesplezier, 
21e eeuwse vaardigheden en ouderbetrokkenheid. Dit doen we vanuit 
het motto: Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet!  Met onze 
doorlopende programmalijnen en expertise kunnen we jullie team  
ondersteunen en ontzorgen. We denken graag met jullie mee.

Met de landelijke meerjarige aanpak de Bibliotheek op school zetten 
scholen en de Bibliotheek samen de schouders onder taalontwikkeling, 
leesplezier en mediawijsheid van leerlingen. Door het inzetten van 
bouwstenen, zoals een inspirerende boekencollectie, een doelgericht 
lees- en mediaplan, ouderparticipatie en effectmeting, wordt de  
structurele samenwerking met maatwerk vormgegeven. Op pagina 6 
van dit boekje leggen we uit hoe dit werkt. 

Educatief aanbod bestellen
Het educatieve aanbod voor het basisonderwijs is te bestellen via: 
• www.bibliotheekveenendaal.nl/onderwijs (compleet aanbod)
• www.schoolencultuurveenendaal.nl (deel van het aanbod)

Graag tot ziens in De Cultuurfabriek of bij jullie op school!
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De Bibliotheek in De Cultuurfabriek
Bibliotheek Veenendaal is gevestigd in De Cultuurfabriek, een plek 
waar je niets moet, maar waar je wel van alles kúnt leren! 

Binnen onze drie onderwijspijlers Boeken & (voor)lezen, Techniek & 
digitale geletterdheid en Kunst & creatief richten we ons op het 
ontdekkend en creatief leren. Ook de ontwikkeling van de andere 
21e-eeuwse vaardigheden nemen we mee in ons aanbod.  Competenties 
die met het oog op de toekomst hard nodig zijn.  Aan het aanbod wordt 
doorlopend gewerkt. Wij evalueren projecten bij de deelnemende  
scholen en waar nodig passen we ze aan. 

Kinderen gratis lid van de Bieb!
Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen kunnen lezen en vrij 
informatie kunnen opzoeken, kunnen kinderen nu t/m 17 jaar gratis* 
lid worden van de Bibliotheek (*exclusief eenmalig €3 inschrijfkosten). 
In overleg met school kan de Bibliotheek ook op school komen om 
lezen te promoten en leerlingen lid te maken! Neem contact op met  
Annemieke Michelot voor meer informatie.

Contact
Heb je een vraag of opmerking? Of wil je iets uit ons aanbod bij jou op 
school en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met 
ons op!

Algemeen & de Bibliotheek op school | Annemieke Michelot  
amichelot@bibliotheekveenendaal.nl | t. (0318) 58 26 51

Collectie, leesbevordering en kunsteducatie| Karlijn Naaijkens  
knaaijkens@bibliotheekveenendaal.nl | t. (0318) 58 26 64 

FabLab | Janita Olthof 
jolthof@bibliotheekveenendaal.nl | t. (0318) 58 26 49

Schoolpassen | Liesbeth Koerts
lkoerts@bibliotheekveenendaal.nl | t. (0318) 58 26 69

                       Spelregels reserveringen
 •  Reserveer tijdig en tenminste een maand van tevoren. 
 •  Toewijzing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de reservering. 
 •  Annuleer een reservering tenminste twee weken van tevoren. Bij latere   
     annulering moeten wij helaas het volledige tarief in rekening brengen. 

  Educatie-nieuwsbrief
  Ken je onze Educatie-nieuwsbrief al? Elk kwartaal sturen  
  we actuele informatie over ons aanbod, delen we kinder- 
  en jeugdboekentips en ander interessant nieuws. Schrijf 
  je in via onze website!

 

Landelijke agenda
13 september:  Roald Dahl-dag

1 t/m 31 oktober:  Maand van de Geschiedenis | Wat een ramp!

5 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek | Gi-ga-groen

1 t/m 30 november:  Nederland Leest Junior

4 t/m 11 november : Week van de Mediawijsheid | Like en cancel

12 t/m 20 november: Fiep Westendorp Week

25 jan. t/m 4 feb.: De Nationale Voorleesdagen | Maximiliaan  

   Modderman geeft een feestje

26 jan. t/m 1 feb.: Poëzieweek | Vriendschap

24 t/m 31 maart:  Media Ukkie Dagen

april:    De Nationale Voorleeswedstrijd | Provinciale finale 

mei:    De Nationale Voorleeswedstrijd | Landelijke finale

20 mei:   Annie M.G. Schmidt Dag

mailto:amichelot%40bibliotheekveenendaal.nl?subject=
mailto:gtadema%40bibliotheekveenendaal.nl?subject=
mailto:jolthof%40bibliotheekveenendaal.nl?subject=
mailto:gtadema%40bibliotheekveenendaal.nl?subject=


De Bibliotheek op school
Een strategische samenwerking tussen scholen en de Bibliotheek

Cursus: Open Boek 3.0
Speciaal voor leerkrachten: word leescoördinator!

Het gaat niet goed met het lezen in Nederland. Nederland telt 2,5 miljoen 
mensen die onvoldoende kunnen lezen om volwaardig deel te nemen 
aan onze samenleving. De motivatie om te lezen en daarmee de leesvaar-
digheid neemt volgens landelijke en internationale onderzoeken steeds  
verder af. 25% van de kleuters begint op school al met een taalachterstand 
en 25% van de jeugd verlaat de basisschool met een leesachterstand van 
2,5 jaar.

De Koninklijke Bibliotheek voert in samenwerking met Stichting Lezen  
de landelijke regie over de strategische aanpak van leesbevordering en 
informatievaardigheden op school. Samen met Boekstart in de Kinder-
opvang en de Bibliotheek op school (dBos) voor PO/VO/MBO vormen deze 
programma’s een doorgaande lijn. Hiervoor worden ook de aankomende 
jaren stimuleringsregelingen beschikbaar gesteld. 

Samen strategisch bouwen aan leesplezier en informatievaardigheden 
dBos levert een bewezen  bijdrage aan het verbeteren van taalprestaties  
van leerlingen door de inzet van een structureel en planmatig lees- 
bevorderingsbeleid op school. Er wordt gestreefd naar aantoonbare  
kwaliteitsverbetering van leerlingresultaten op de onderdelen: Lees- 
vaardigheid, Taalvaardigheid en Mediawijsheid. 

De succesformule bestaat uit een goede en profijtelijke samenwerking 
tussen de kundige en opgeleide leescoördinator (school) en leesmedia- 
consulent (Bibliotheek). dBos is opgebouwd uit zeven bouwstenen. 
Ze zijn onderling verbonden in een cyclisch proces en zorgen voor een 
 ‘plan-do-check-act’ methode waarin het onderwijsteam, de leerlingen en 
de Bibliotheek prettig en effectief kunnen samenwerken.

De cursus Open Boek leidt een leerkracht op tot leescoördinator. In de  
opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met 
actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. 
Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te  
realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie.

De werkvorm Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, 
loopt als een rode draad door deze scholing. Cursisten bereiden in de loop 
van de bijeenkomsten hun jaarplan, de kern van het leesplan, voor. Doet je 
school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden van een 
leescoördinator deel uit van deze aanpak.

De cursus bestaat uit vijf studiebijeenkomsten van drie uur, afgewisseld 
met huiswerkopdrachten. De cursus is met 50 registeruren gevalideerd 
door registerleraar.nl. Voor cursusdata en kosten, neem contact op met  
Annemieke Michelot: am@bibliotheekveenendaal.nl.

De Bibliotheek ook op jouw school?
Neem dan contact op met Annemieke Michelot:  
am@bibliotheekveenendaal.nl of t. 0318 582651.

www.debibliotheekopschool.nl
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“Wat een enorm leuke leskist is dit. 
De kinderen hebben de spannende 

boeken echt verslonden.”
Leerkracht over Tijdjagers, 

lespakket voor groep 7/8

mailto:am%40debibliotheekveenendaal.nl?subject=


Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Kinderen die minimaal 15 minuten lezen per dag, lezen zo’n 1.146.000 
woorden per jaar. Hun woordenschat kan groeien met wel 1000 nieuwe 
woorden per jaar! Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt dus voor 
een leven lang leesplezier.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen steeds minder goed  
kunnen lezen en weinig leesplezier ervaren. Dat is een zorgelijke  
ontwikkeling, die wij als Bibliotheek graag willen omkeren door het 
leesplezier bij kinderen juist te vergroten. Kinderen die lezen namelijk leuk 
vinden, lezen meer. Daardoor hebben ze een grotere kans op een betere 
leesvaardigheid. Verhalen en gedichten helpen kinderen ook om zich beter 
in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter 
mee in de samenleving. 

Veel scholen zetten zich in om leesplezier bij hun leerlingen te vergroten. 
Door structureel samen te werken met de Bibliotheek, kan een school nog 
beter inzetten op een rijk leesaanbod en leesplezier. Hier ligt bij ons als 
Bibliotheek onze expertise en aanvulling voor het leesonderwijs. We gaan 
graag met scholen in gesprek over hoe we zorgen dat leerlingen op jouw 
school meer leesplezier gaan ervaren.

“Het rijke aanbod van de Bibliotheek bevat  
verhalen die duizenden verschillende werelden 
openen. Het is prachtig om te zien dat sommige 
kinderen niet kunnen wachten om terug te 
komen, nadat ik ze de Bibliotheek heb laten zien 
bij een klassenbezoek.”  

“Er is écht voor ieder kind een leuk boek te vinden. 
Zoals de bekende schrijfster JK Rowling van de 
Harry Potter-serie aangeeft:  “Als je niet van lezen 
houdt, heb je gewoon het juiste boek nog niet 
gevonden!”

Karlijn Naaijkens 
Educatiemedewerker kunst en 

leesbevordering

BOEKEN EN (VOOR)LEZEN

Mocht je graag boeken willen lenen in de Bibliotheek voor gebruik op 
school, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De contactpersoon voor 
deze collecties is Karlijn Naaijkens: kn@bibliotheekveenendaal.nl.
 
Collectie op maat
Een collectie van boeken over een onderwerp naar eigen keuze. We 
houden bij de samenstelling zoveel mogelijk rekening met de wensen, het 
niveau en leeftijd van de klas. De collectie kan bestaan uit een mix van 
informatieve boeken en leesboeken. Je kan een collectie op maat  
6 weken lenen. De levertijd is 4 weken. 
Themacollecties tot 25 boeken: € 25
Themacollecties tot 50 boeken:       € 37
Themacollecties 50 – 100 boeken:  € 50

Collecties bij methodes
Ook ter ondersteuning van (taal)methodes zoals Piramide of MI kun je 
collecties lenen. Het gaat hier om maximaal 20 boeken per thema en 
maximaal 8 thema’s per jaar. Aan het begin van het schooljaar kun je 
aangeven wanneer je welke themacollectie wilt ontvangen. 
De kosten bedragen €90 per groep.
 
Wisselcollectie
De wisselcollecties bestaan uitsluitend uit boeken, hebben een uitleen-
termijn van 3 maanden en kunnen tweemaal per schooljaar gewisseld of 
verlengd worden. De collectie wordt in overleg samengesteld en de 
omvang is geheel naar eigen wens. De wisselcollectie haal je op bij de  
Bibliotheek in De Cultuurfabriek. De kosten zijn €4,40 per boek. 
 
Schoolpas
Geen thema-collectie maar gewoon je eigen boeken kunnen kiezen? Voor 
slechts €30 per jaar kun je een schoolpas aanvragen. Op elke schoolpas 
kunnen 30 items tegelijk worden geleend: maximaal 20 (strip-)boeken en 
8 tijdschriften, aangevuld met games.  Meer info vind je op onze website.
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Welke boeken zijn heel geschikt om uit voor te lezen en welke minder? Wat zijn 
nou echt leuke boeken voor jongens? Hoe krijg je zwakke lezers aan het lezen? 
Welke nieuwste titels zijn uit en geschikt om leesplezier aan te wakkeren? 

We delen actuele en gevarieerde jeugdboekentips waar je direct mee aan de slag 
kunt in de klas. In overleg kunnen we de focus leggen op teambrede inspiratie, op 
kleuter- en onderbouwboeken of op bovenbouwboeken. 

De inspiratiesessies zijn op aanvraag en kunnen plaatsvinden op school of in  
De Cultuurfabriek. Kosten:  €35 / €75 - afhankelijk  van de groepsgrootte en duur. 

Meer info? Neem contact op met Karlijn Naaijkens: kn@bibliotheekveenendaal.nl

Er zijn kinderen die thuis grootgebracht worden in een taalrijke omgeving en er 
zijn kinderen die opgroeien zonder thuis met boeken of leesplezier in aanraking te 
komen. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt vijf keer zo groot als ouders 
een actieve leesopvoeding voeren. Wat zijn de gevolgen van een leesarme om- 
geving als het gaat om bijvoorbeeld taalachterstand, geletterdheid en leesplezier?

Deze bijeenkomst staat in het teken van het belang van lezen en de rol die ouders 
daarin spelen. Maar hoe pak je dat aan als ouder? We bespreken onder meer welke 
nieuwe boeken er verschenen zijn, hoe je een boek kiest en wat je kan doen om te 
zorgen dat je kind plezier heeft met lezen. Wat zijn de do’s en don’ts en hoe stimu-
leer je kinderen om naar een boek te grijpen?

De inspiratiesessies zijn op aanvraag en kunnen plaatsvinden op school of in  
De Cultuurfabriek. Kosten:  €35 / €75 - afhankelijk  van de groepsgrootte en duur. 

Meer info? Neem contact op met Karlijn Naaijkens: kn@bibliotheekveenendaal.nl

Inspiratiesessie voor leerkrachten 
Boeken voor in je klas

Ouderbijeenkomst 
Het belang van lezen

OP AANVRAAG
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Laat kleuters op school op een 
bijzondere manier onze favoriete 
(prenten)boeken beleven. Naast de 
boeken ontvang je namelijk ook 
knuffels en spelmateriaal van 
Speelotheek Veenendaal. Zo wordt 
(voor)lezen écht een feestje!

Keuze uit:
•  Kleine muis  •  De Gruffalo  
•  Annie M.G. Schmidt

Spelen met taal

Woordenschat

(Voor)leesplezier
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(Voor)lezen is erg leuk en spannend! 

Het prentenboek Ik voel een voet van 
Maranke Rinck en Martijn van der 
Linden staat centraal. De kleuters 
gaan aan de slag met een geheim-
zinnig zakje en puzzelstukje.  

Aan het eind gaan de kleuters zelf de 
Bieb ontdekken.

Leesplezier

De Bibliotheek ontdekken
Logisch denken

Groepsbezoek: ik voel een voet!

Voorleespakketten voor kleuters

groep 
1&2

groep 
1&2

Groepsbezoek aan de Bibliotheek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker van de Bibliotheek
Kosten -> €30
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Voorleespakketten voor op school
Leentermijn -> 4 weken
Door -> docent
Kosten -> €12 per pakket
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl



Botje Bij

In dit project staat het prentenboek 
Kasper en Flip in de werkplaats van 
Lars Klinting centraal. Aan de hand 
van het verhaal van de twee vrolijke 
bevers leren de kinderen meer over 
bouwen, maken en gereedschap. Zo 
breiden ze hun woordenschat hierover 
uit.

Naast het prentenboek bevat dit  
lespakket ook andere boeken rondom 
bouwen en maken en zijn er leuke, 
creatieve opdrachten.

Met het schattige robotje ‘Botje Bij’ leren 
de kinderen de eerste stappen van het
programmeren. 

Op gedichten van Annie M.G. Schmidt 
laten de kinderen de robot een route 
volgen. Zo leren ze vooruit denken, 
aanwijzingen geven en volgen en wat 
links en rechts is.

Tip: Kijk voor meer robotjes op p.22!

De MAAKplaats

Creatief

Woordenschat

(Voor)leesplezier

Kennismaken met gedichten
Kennismaken met programmeren

Links en rechts
Vooruit denken
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Kennen je leerlingen de muisjes Sam 
en Julia al? In deze workshop leren ze 
de wereld van Het Muizenhuis kennen. 

Vanuit fantasie en spel ervaren de 
kleuters zowel het eigen (kind-)
perspectief als muis-perspectief. 
Zo richten we ons ook op de eigen 
verbeelding van kinderen.

In dit project neem je je leerlingen 
mee in de wereld van vriendschap aan 
de hand van het prentenboek Vergeet 
mij nietje van Milja Praagman. Ook 
maken ze kennis met kunstenaar  
Henri Matisse dankzij het boek De 
parkiet, de zeemeermin en de slak van 
Annemarie van Haeringen. 

Ze breiden hun woordenschat uit door 
activiteiten waarin ze spelen met taal, 
zingen, voelen en ervaren.

Vriendschap
Kunst

(Voor)leesplezier

Woordenschat

Inlevingsvermogen
Leesplezier Taligheid
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Vergeet mij nietje

Het Muizenhuis

groep 
1&2

groep 
3

groep 
1&2

groep 
1&2

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop
Duur -> 60 minuten
Locatie -> De Cultuurfabriek of op school
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal



Letters staan centraal tijdens dit 
groepsbezoek. Na het voorlezen uit 
Mooi boek van Joke van Leeuwen 
gaan we samen op letterspeurtocht 
op de jeugdafdeling in de Bibliotheek. 

Vervolgens gaan de kinderen zelf 
ontdekken waar de eerste leesboekjes 
staan.

Leesplezier

De Bibliotheek ontdekken
Letters leren

Groepsbezoek: Letters!

Paul Biegel was één van de belangrijkste 
Nederlandse schrijvers van jeugd-
literatuur. In dit project ontdekken de 
leerlingen zijn bijzondere verhalen.

Door opdrachten ontdekken de  
kinderen nieuwe woorden, sprookjes- 
achtige verhalen en het plezier van 
lezen.  

Ook gaan ze als echte verslaggevers 
samen hun eigen ‘Biegelkrant’ maken.

Leesplezier

Literatuur
Fantasie

Samenwerken

Ontdek de Bibliotheek samen met 
bekende personages uit de boeken 
van Annie M.G. Schmidt.  

Voorafgaand zijn er lesmateriaal en 
boeken beschikbaar voor op school. 

De speurtocht is ontworpen voor 
groep 4, maar is ook geschikt voor 
combinatieklassen.

Leesplezier

Kennismaken met de Bibliotheek

Spelen met taal

Annie M.G. Schmidt speurtocht in de Bieb

De dwergjes van Tuil
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groep 
3&4

groep 
3&4

groep 
4

Hoe weet je nou eigenlijk waar je dat 
éne boek makkelijk en snel kan vinden 
in een enorm gebouw vol met boeken? 

De kinderen oefenen hoe ze boeken 
moeten zoeken in de catalogus en in 
de kasten met behulp van een leuke 
boekenpuzzel. 

Ook wordt er voorgelezen en mogen de 
kinderen zelf de Bieb gaan ontdekken. 

Logisch denken
Leesplezier

De Bibliotheek ontdekken

Groepsbezoek: Boekenpuzzel

groep 
5&6

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl

Groepsbezoek aan de Bibliotheek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker van de Bibliotheek
Kosten -> €30
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Groepsbezoek aan de Bibliotheek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker van de Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Groepsbezoek aan de Bibliotheek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker van de Bibliotheek
Kosten -> €30
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal



In het spannende spel Tijdjagers 
maken leerlingen kennis met 
verhalen uit alle 10 tijdvakken van 
de geschiedeniscanon. 

Het begint allemaal met een geheim-
zinnig pakket van de Schrijvers van de 
Ronde Tafel, met een boodschap die 
ontcijferd moet worden. Nu komt het 
aan op kennis, samenwerking en de 
talenten van de leerlingen!

Matilda, De GVR, De heksen – allemaal 
klassieke jeugdboeken van een van 
de meest geliefde schrijvers van de 
wereld: Roald Dahl. 

Laat leerlingen kennismaken met zijn 
werken en schrijfstijl; kruip samen in 
de huid van beroemde Dahl-person-
ages, speel situaties na en maak een 
kennispuzzel. Er is zelfs een onderdeel 
speciaal voor ouders. Zo leren de 
kinderen Roald Dahl écht kennen.

Tijdjagers

Samenwerken
Mening vormen

Advies geven
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De schatkamer van Roald Dahl
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groep 
5&6

groep 
7&8

Kinderen kennen de grote verhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog al, maar wat 
weten ze van de kleinere, maar even 
belangrijke gebeurtenissen? Denk 
aan de wrede behandeling van Sinti 
en Roma of de bombardementen op 
Middelburg.
De leerlingen lezen elk een ander boek 
over een onderbelicht onderwerp. 
Daarna presenteren ze hun boeken 
aan elkaar en delen zo hun nieuwe 
kennis over de oorlog.

Gedichten komen in de Bibliotheek 
tot leven met augmented reality (AR). 
Met de app Wolk van ProBiblio leg je 
een virtuele laag – de gedichten – over 
de werkelijkheid heen, zodat je poëzie 
écht kan beleven.

In deze workshop komt de klas naar de 
Bieb om kennis te maken met poëzie 
en doen ze inspiratie op voor hun eigen 
schrijfwerk.

Vergeten oorlog

Een wolk van poëzie

Nieuwe kennis WOII

Leesplezier

groep 
7&8

groep 
7&8

Presenteren

Samenwerken
Mening vormen

Advies geven Kennismaken met poëzie
Kennismaken met AR

Spelen met taal

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 6 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker van de Bibliotheek
Kosten -> €45
Reserveren -> kn@bibliotheekveenendaal.nl
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De Nationale Voorleeswedstrijd 2023
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne 
voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende 
wedstrijdrondes. Ze leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel 
aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters 
maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. 

Zou het niet fantastisch zijn als je je schoolkampioen mag noemen en daarna 
verder mag in je regio en misschien zelfs in de provincie? Wie weet zit De 
Nationale Voorleeskampioen 2023 wel op jullie school... Doe mee!

Hoe werkt het?

Sept-dec 2022:  Organiseer zelf de schoolronde
Voor eind dec:  Schoolkampioen inschrijven www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Feb/mrt 2023:  Lokale ronde in De Cultuurfabriek
Mrt/apr 2023:  Regionale ronde in Bibliotheek Z-O-U-T
Apr 2023:  Provinciale finale
Mei 2023: Landelijke finale

groep 
7&8

“Het groepsbezoek Letters is een super-
leuke ‘afsluiting’  voor als de kinderen 
in groep 3 alle letters hebben geleerd!”

Leerkracht over Letters!
groepsbezoek voor groep 3/4  

http://www.denationalevoorleesdagen.nl


21

“Goede ervaringen van de vorige keer 
en ook nu weer: mix van techniek, 

samenwerken, ontwerpen, creatieve 
vaardigheden, taalvaardigheden en 
presentatievaardigheden in 1,5 uur. 

Prachtig!”
  Leerkracht over Programmeren met Ozobot,
workshop voor groep 5

Ze maken het zelf, in het FabLab
Kinderen enthousiast maken voor techniek en programmeren, dat is 
het doel van de workshops van FabLab Veenendaal. En dat is hard nodig, 
want bedrijven luiden de noodklok over een enorm tekort aan technisch 
opgeleide mensen. Wie komt er straks de zonnepanelen installeren, of 
ontwikkelt software om onze wereld duurzamer te maken? 

Samen met andere 21e -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, 
communiceren en kritisch denken, speelt kennis over programmeren, 
techniek en mediawijsheid een belangrijke rol in het succesvol  
navigeren in deze wereld.

De workshops van Fablab Veenendaal laten kinderen zelf ervaren hoe 
leuk techniek kan zijn. We bieden workshops waarin kinderen gaan 
programmeren en workshops waarin ze zelf met techniek aan de slag 
gaan om iets leuks te maken. We hebben de workshops zo opgebouwd 
dat elk kind trots kan zijn op iets dat ze zelf gemaakt hebben. Daarbij 
staat het bereiken van een resultaat en het plezier hebben centraal. 

Wij kunnen niet wachten om jouw klas het volgende schoolseizoen 
(weer) te mogen ontvangen zodat het aantal kinderen dat voor een 
technische studie kiest in de toekomst alle verwachtingen overstijgt!

TECHNIEK EN 
DIGITALE GELETTERDHEID

“In de afgelopen 6.5 jaar hebben we in FabLab 
Veenendaal al veel kinderen kennis laten maken 
met techniek en programmeren. De blije, trotse 
en enthousiaste kinderen geven mij energie om 
workshops te ontwikkelen waarbij ze 
gemotiveerd bezig zijn met ontdekken en 
aanleren van nieuwe vaardigheden. 
De verwondering op de gezichten als ze iets 
gemaakt of geprogrammeerd hebben, dat is 
waar ik het voor doe!”

Janita Olthof 
Coördinator FabLab

Veenendaal
FabLab
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Wist je dat robots kunnen lezen? 
In dit project laten de leerlingen de 
grappige robot Blue-Bot op een 
speciale mat verhalen vertellen. 

Door de Blue-Bot instructies te geven, 
kan hij bewegen! Zoals bijvoorbeeld 
bij het verhaal van Rupsje Nooit-
genoeg, Een huis voor Harry of Ssst! 
De tijger slaapt. 

Logisch nadenken

Problemen oplossen

Leesplezier

Een echte robot bouwen? Dat kan in 
deze workshop! De leerlingen leren 
op een speelse en eenvoudige manier 
wat een stroomkring is en hoe ze deze 
stroomkring nodig hebben om hun 
eigen grappige bibberrobotje te laten 
bewegen. 

Creatief

Techniek

Maakplezier

Maak een Bibberrobot

Blue-Bot leest een prentenboek

Een spelletje spelen met de Blue-Bot? 
Dat kan! In deze workshop gaan de 
leerlingen memory spelen met het 
grappige robotje Blue-Bot. Ook laten 
ze hem tekenen én leren ze hem 
letters. Spelenderwijs maken de 
kinderen zo kennis met programmeren 
en logisch nadenken. 

Taalvaardigheid

Programmeren
Samenwerken

MaakplezierTechniek
Taal- en leesvaardigheid

Als echte spionnen geheime bood-
schappen naar elkaar sturen? Dan heb 
je twee dingen nodig: een geheimtaal 
én een seinsleutel. De kinderen leren 
hoe een stroomkring werkt en hoe je 
deze zelf kunt maken. Ook gaan ze aan 
de slag met morsecode. Een mooie 
combi van techniek en taal. 

Maak een seinsleutel

Blue-Bot speelt spelletjes

groep 
1&2

groep 
3

groep 
3

groep 
4

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Het is wenselijk dat vanuit school een  
aantal begeleiders de kinderen helpen.  
Lukt dit niet, neem contact met ons op.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 60 - 75 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Het is wenselijk dat vanuit school een  
aantal begeleiders de kinderen helpen.  
Lukt dit niet, neem contact met ons op.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 60 - 75 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Het is wenselijk om vanuit school vier  
begeleiders voor de groepjes te hebben.

Lespakket voor op school
Leentermijn -> 4 weken
Door -> docent
Kosten -> €45
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal
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Spelenderwijs leren is de allerleukste 
manier! In deze workshop versterken 
de leerlingen hun taalvaardigheid en 
leren over programmeren. Samen met 
de grappige robot Blue-Bot voeren de 
kinderen talige opdrachten uit, zoals 
een woordzoeker invullen of een 
verhaal afmaken.

Taalvaardigheid

Programmeren

Samenwerken

Wist je dat je voor het maken van een 
robot niet heel veel meer nodig hebt 
dan drie stiften, een plastic beker en 
een batterij? In deze workshop gaan 
de leerlingen aan de slag met het 
maken van een tekenrobot, die kan 
draaien en zo abstracte kunst kan 
maken op papier.

CreativiteitTechniek
Probleemoplossend denken

Blue-Bot leert programmeren met taal

Maak een tekenrobot

Taalvaardigheid
Programmeren

Creativiteit
Samenwerken

Een robot een verhaal laten vertellen 
aan de hand van een tekening? Dat 
kan! Tijdens deze workshop leren de 
leerlingen de robot Ozobot te 
programmeren. Deze robot kan 
bewegingen maken met behulp van 
kleuren en lijnen. 

De kinderen gaan samen met de robot 
Ozobot een verhaal vertellen door een 
Ozobot-proof tekening te maken. Deze 
presenteren ze aan de rest van de klas.  

Maak je eigen kettingreactie en 
programmeer een verrassingseffect!

Met het programma Sratch (op de 
laptop) programmeren de kinderen 
een spetterende animatie die door een 
kettingreactie wordt geactiveerd. Door 
de Makey Makey tool te verbinden met 
de laptop en de dominostenen, vallen 
de steentjes niet zomaar om, maar 
hoor en zie je de animatie geactiveerd 
worden. 

ICT basisvaardigheden

Computational thinking

Technische vaardigheden

Programmeren met Ozobot

Kettingreactie met verrassingseffect

groep 
4

groep 
5

groep 
5

groep 
6

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 60 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Het is wenselijk dat vanuit school een  
aantal begeleiders de kinderen helpen.  
Lukt dit niet, neem contact met ons op.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 60 - 75 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Het is wenselijk om vanuit school vier  
begeleiders voor de groepjes te hebben.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal
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Hoe zouden robots het beste kunnen 
lopen? Met ronde wielen, met vier-
kante of misschien met halve cirkels? 
Tijdens deze workshop kan dit 
allemaal getest worden. 

De leerlingen leren zo hoe een robot 
werkt, wat een stroomkring is en 
uit welke onderdelen het bestaat. 
Natuurlijk zullen versieringen niet 
ontbreken en is het leuk om te zien 
wie de snelste robot heeft gemaakt!

Maak een robot

Informatievaardigheden  
(o.a. zoektermen leren bepalen)

Samenwerken

Desinformatie herkennen

Maakplezier
Creativiteit

Techniek

HackShield in de Bieb
Nieuw vanaf november! 
Spelenderwijs digitaal weerbaar 
worden, dat is de bedoeling van het 
interactieve spel HackShield in de 
Bieb! 

De kinderen worden opgeleid tot 
Junior Cyber Agents die zichzelf en 
hun omgeving kunnen beschermen 
tegen cybercriminaliteit. Zo krijgen ze 
te maken met desinformatie en leren 
ze omgaan met nepnieuws.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

De kinderen gaan een maquette 
maken van hun eigen eiland, met in 
gedachten het eiland uit De  
ontdekkingsreiziger van Katherine 
Rundell. In het FabLab maken ze 
kennis met de 3D-printer en de laser-
snijder. In het atelier maken ze het 
eiland helemaal af. 

Van koffiezetapparaten tot airco’s: 
microcontrollers zijn overal. In deze 
workshop programmeren leerlingen 
zelf de microcontroller Micro:bit, 
ontworpen voor het onderwijs door 
de BBC. 

De kinderen ontwerpen hun eigen
reactiespel, brengen deze met 
gekleurde gameschakelaars tot leven 
en gaan de uitdaging aan: wie 
reageert het snelst? 

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 120 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Bijzonderheden
Er wordt een actieve rol van de 
leerkracht verwacht, voor begeleiding van 
een deel van de klas in het atelier.

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 75 - 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Techniek

Samenwerken
Maakplezier

Creativiteit

ICT basisvaardigheden
Computational thinking

Samenwerken

Ontwerp een fantasie-eiland met 3D-printer en lasersnijder

Maak een reactiespel met Micro:bit

groep 
6

groep 
7&8

groep 
7

groep 
7&8
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Als de kinderen uit groep 8 volwassen 
zijn, hoeven ze misschien geen rij-
bewijs meer te halen. Ze kunnen zich 
verplaatsen met zelfrijdende auto’s, 
waar niet eens meer een stuur in zit. 
Maar hoe programmeer je eigenlijk 
zo’n zelfrijdende auto? 

In deze workshop krijgen de kinderen 
verschillende opdrachten om zelf een 
robotauto (mBots) te programmeren. 

Programmeren met mBot

ICT basisvaardigheden
Computational thinking

Kennismaken met robotica

Ontwerp het Kees Stipplein in Virtual Reality
Het Kees Stipplein kan wel een 
upgrade gebruiken en jouw leerlingen 
zijn de meest geschikte architecten. 
In deze workshop leren ze hoe ze 
met een VR-programma en het 
programma Tinkercad zelf 3D-
ontwerpen kunnen maken. 

Aan het einde van de workshop gaan 
ze hun creaties met een VR-bril 
bewonderen en aan elkaar 
presenteren. 

ICT basisvaardigheden

Presenteren
Computational thinking

Kennismaken met VR

groep 
7&8

groep 
8

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop in De Cultuurfabriek
Duur -> 90 - 120 minuten
Door -> medewerker FabLab
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

“Heel erg leuk, lekker afwisselend en ze konden 
al hun creativiteit erin kwijt.” “Mooi om te zien 
dat vanuit ‘niets’ de kinderen zulke prachtige 

dingen kunnen maken.”
Leerkrachten over Ontwerp een fantasie-eiland,  

workshop voor groep 7&8
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Wil je jouw leerlingen ook dagelijks in aanraking laten komen met  
hedendaagse beeldende kunst? Sluit dan tegen een gereduceerd 
tarief het Kunstabonnement voor scholen af en leen kunstwerken van 
de Kunstuitleen voor in de klas! Denk bij de keuze voor een kunstwerk 
bijvoorbeeld aan een thema waarmee je op school bezig bent. Je kunt 
ook met een groepje leerlingen een kunstwerk komen uitzoeken. Onze 
ervaring is dat kinderen het erg leuk en bijzonder vinden om zelf een 
keuze te mogen maken. 

Kunstabonnement scholen
Periode:  schooljaar 2022-2023
Kosten:  €58 schooljaarabonnement, 
   €5 inschrijfgeld (eenmalig),        
   €3,50 noppenfolie (verplicht) 

Kunstabonnement scholen
Kijk op www.bibliotheekveenendaal.nl/kunstopschool of stuur een 
e-mail naar Cornelie de Kuijper cdk@bibliotheekveenendaal.nl.

Kunst op school
Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het kijken naar 
kunst. Zeker als ze er met elkaar over kunnen praten, hun eigen mening  
kunnen vormen en luisteren wat een ander ergens van vindt. Zo leren 
ze kritisch kijken en leggen hiermee de basis voor waarnemende en  

verbeeldende vaardigheden. 

KUNST EN CREATIEF

“Creativiteit is de drijvende kracht 
van onze samenleving. Kijk maar eens 
goed om je heen. Alles van wat je nu ziet, 
zou er niet geweest zijn zonder 
creativiteit. Alles moet bedacht en 
uitgevonden worden. Alleen al daarom 
is het belangrijk om creativiteit te 
stimuleren. 

Bij onze workshops leren kinderen niet 
alleen over een bekende kunstenaar, maar wordt ook hun creatieve kant 
aangesproken door zelf iets in de stijl van die kunstenaar te creëren. 

Karlijn Naaijkens 
Educatiemedewerker kunst en 

leesbevordering

Kunst is overal om je heen

In een wereld die zo snel verandert moet je flexibel zijn. Creativiteit is 
daarbij ontzettend belangrijk. Kunsteducatie helpt kinderhersenen om 
sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor een samenleving die steeds 
sneller verandert, waarin wat standaard is wordt geautomatiseerd en 
waar het voor mensen steeds meer draait om creatieve taken. 

Sommige scholen zien kunst als iets dat je ‘extra’ doet, maar het zou 
eigenlijk een vast onderdeel moeten zijn in het onderwijsprogramma. 

Ons aanbod kan helpen om leerkrachten en leerlingen enthousiast te  
maken voor kunst. In de workshops zit altijd een combinatie van leren 
en zelf doen. Dit maakt ons aanbod uniek en afwisselend.  

mailto:cdk%40bibliotheekveenendaal.nl?subject=


32 33

Kijken naar kunst
Praten over kunst

Leren over Vincent van Gogh

Creëren

Green Screen techniek
Creativiteit en verbeelding

Leren over bekende kunst

Samenwerken

Zelf kunst maken

Uitbreiding woordenschat

Leren over kleuren / vormen

Verbeelding vergroten

Leren kijken naar kunst

Workshop

Duur -> 60 minuten
Locatie -> De Cultuurfabriek of op school
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Wat eten de kinderen thuis eigenlijk?
Bij de Kunstuitleen leren de kinderen 
over kunstenaar Vincent van Gogh 
(1853 – 1890). Zijn schilderij De 
aardappeleters staat centraal.

Onder leiding van kunstenaar Lianne 
van Slooten knippen, plakken en  
schilderen de kinderen een eigen  
bordje en maken zo samen een  
variant op het bekende schilderij. 

Op een bijzondere en eigentijdse 
manier leren de kinderen meer over 
bekende kunstwerken. Aan de hand 
van een schilderij bedenken ze een 
verhaal waarin ze zelf een rol spelen. 

Via de Green Screen-techniek worden 
ze gefilmd en komen ze dus ín dit 
schilderij terecht, waarbij ze zelf 
bewegingen bedenken voor het 
filmpje. Leuk om samen in de klas 
terug te kijken!

Kunst en media in één jasje

De aardappeleters van Van GoghDe wondere wereld van Eric Carle
Nieuw! Aan de hand van twee boeken 
van Eric Carle gaan we samen kijken 
naar kunst. Na een fijn voorleesmoment 
gaan de kleuters hun eigen kunstwerk 
maken. Met gekleurd vellen papier en 
wascokrijtjes maken ze naar eigen  
fantasie een mooie collage.

Deze workshop is inclusief een boeken-
pakket van Eric Carle om het thema op 
school voort te zetten.

Aan de hand van het kunstprenten-
boek De draad van Alexander van Sieb 
Posthuma maken kinderen kennis met 
kunstenaar Alexander Calder. 

Het boek gaat over de kracht van lijnen 
en van de verbeelding. De kinderen 
leren kijken naar kunst en gaan ook 
zelf aan de slag met een eenvoudige 
draadfiguur. 

De draad van Alexander Calder

groep 
5&6

groep 
1&2

groep 
7

groep 
3&4

Workshop

Duur -> 60 minuten
Locatie -> De Cultuurfabriek en op school
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop

Duur -> 2 uur (+ voorbereiding op school)
Locatie -> De Cultuurfabriek en op school
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop

Duur -> 2 uur (+ voorbereiding op school)
Locatie -> De Cultuurfabriek en op school
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal
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Leren over Rembrandt van Rijn
Kijken naar kunst

Praten over kunst Creëren

BlikflitsDe oneindige kunstwerken van Escher

Rembrandt en De Nachtwacht
In deze workshop leren de kinderen 
over kunstenaar Rembrandt van Rijn 
(1606 – 1669) en zijn bekendste 
schilderij De Nachtwacht.  Wat maakte 
dit schilderij zo bijzonder en wie was 
Van Rijn eigenlijk?

Onder leiding van kunstenaar 
Lianne van Slooten maken ze hun 
eigen versie van De Nachtwacht, 
met daarin hun eigen portretten! 

De kunstwerken van Escher hebben 
vaak iets oneindigs. Kubussen  
veranderen in huizen en vissen  
veranderen halverwege in vogels. Wie 
was Escher en wat heeft zijn werk te 
maken met rekenen en wiskunde? 

De kinderen leren in deze workshop 
meer over de kunstenaar Maurits C. 
Escher (1898– 1972). Met de hele klas 
maken ze hun eigen versie van de 
kunstwerken van Escher. 

Leren over Maurits C. Escher
Kijken naar kunst

Praten over kunst
Creëren

groep 
7&8

groep 
7&8

Workshop

Duur -> 2 uur
Locatie -> De Cultuurfabriek 
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

Workshop

Duur -> 2 uur
Locatie -> De Cultuurfabriek 
Door -> medewerker Bibliotheek
Kosten -> €3,50 per leerling
Reserveren -> School en Cultuur Veenendaal

“Onze leerlingen hebben erg genoten van het  
grappige verhaal dat werd voorgelezen en vonden 
het geweldig om zelf aan de slag te gaan met het 

maken van een draadfiguur.
Leerkracht over De draad van Alexander 

Calder, workshop voor groep 3/4
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