BOUWEN AAN
GELETTERDHEID IN
WOORD EN BEELD
Basisaanbod en
pluspakket
De bouwstenen van
de Bibliotheek op school
neergezet

Aanbod 2021-2022

BASISPAKKET
Een pakket op maat

Voor iedere school

Hoe werkt het aanbod van de bibliotheek in de praktijk?

Alle scholen, ongeacht of ze gebruik

De doelstellingen van leesbevordering, cultuureducatie

maken van het pakket, mogen gratis

en ontwikkeling digitale geletterdheid worden concreet in

gebruik maken van:

het aanbod met de bouwstenen collectie, expertise en

•	Een groepsbezoek van groep 3

activiteiten.

aan de bibliotheek

•	Een groepsbezoek van groep 6

Dit aanbod bestaat per bouwsteen uit twee delen:

aan de bibliotheek

• Deelname aan de lokale finale van

Basis: basisonderdeel van het pakket. Essentieel om de

de voorleeswedstrijd

doelstellingen te bereiken.

V@School-automatiseringssysteem

Keuze: optioneel onderdeel. De school kan haar punten

Alle scholen mogen de licentie van

per bouwsteen naar eigen wens inzetten.

V@School kopen.

Iedere school krijgt naar rato een aantal punten toegewezen.
Aan de hand hiervan wordt in overleg het uiteindelijke pakket
samengesteld.

Kleine school (tot 200 leerlingen):

25 punten
= € 900

Middelgrote school (200 – 400 leerlingen):

35 punten
= € 1.300

Grote school (meer dan 400 leerlingen):

45 punten
= € 1.600

Aanbod activiteiten
Leesbevordering
Cultuureducatie
Digitale geletterdheid

* Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Het basispakket samenstellen
Verdeel in overleg met de consulent de punten van het
afgenomen basispakket over de onderdelen.

Collectie
Voor de school

Punten

Basis:
Iedere groep krijgt een Take 10 pas

0

Keuze:
Een themacollectie op maat
Max. 5 maal per jaar. Min. 10 materialen en max. 15 materialen per collectie.

2 punten per collectie

Aantal

Expertise
Voor de leescoördinator

Punten

Aantal

Basis:
Advies en begeleiding bij het maken, onderhouden,

2 - 6 punten (in overleg)

Aap, Noot, Muis: advies en begeleiding bij het maken,

2 - 6 punten (in overleg)

uitvoeren en evalueren van het leesjaarplan

onderhouden, uitvoeren en evalueren van het plan voor
digitale geletterdheid
Keuze:
Deelname aan Cursus Open Boek 2.0

4 punten per deelnemer

Advies bij de schoolbibliotheek (saneren, aanschaf,
inrichting)

In overleg

Advies bij het digitaal lezen

In overleg

Voor het team

Punten

Aantal

Basis:
Presentatie van het lees- / mediaplan
(Dit jaar gaan we voor... )

2 punten

Keuze:
Verdiepings- / inspiratieavonden (bijv: NVD, themabijeenkomst)

1 punt per deelnemer

Training / Workshops (op school)

2 punten per klas

Fysiek of digitaal

• Boekenlunch / Filmpje met tips (fysiek of digitaal)
• Opfrisser in thema
• Digitale wijsheid / Programmeren / Digitaal pesten
• Boekenkring
• Leesgesprekken / Theaterlezen
Monitor leesmotivatie / leesgedrag

4 - 8 punten

Monitor digitale geletterdheid

4 - 8 punten

Voor de ouders

Punten

Keuze:
Uitleg voor hulpouders van de schoolbibliotheek:

In overleg

Ouderbijeenkomst over mediagebruik / mediaopvoeding

4 punten

Ouderbijeenkomst over lezen

4 punten

Leesplezier in de schoolbieb

Aantal

Activiteiten / projecten in de groep
Punten
Groep 1/2:
Kan niet bestaat niet

1 punt

Prentenboekenfeest

1 punt

Het kartonnen kasteel

1 punt

Het hoedenavontuur

1 punt

Kikker is kikker

1 punt

Op wereldreis / De gele ballon

3 punten (incl. mediacoach)

Botje bij (met of zonder mediacoach)

1 punt of 3 punten (incl. mediacoach)

Groep 3/4:
Leesfeest

1 punt

Ladekast

1 punt

Theaterlezen

1 punt

Vergeet me nietje

1 punt

Op een blauwe maandag

1 punt

Ozobot

3 punten (incl. mediacoach)

Robottaal groep 3 / Lego we Do groep 4

3 punten (incl. mediacoach)

Groep 5/6:
De zee kwam door de brievenbus: samenlezen

1 punt

Theaterlezen

1 punt

Kapitein Onderbroek

1 punt

Woordfabriek

1 punt

MondriMaan

1 punt

Hoe overleef ik mijn spreekbeurt of werkstuk

3 punten (incl. mediacoach)

Lego We Do

3 punten (incl. mediacoach)

Check je digi-gedrag

3 punten (incl. mediacoach)

Ozobot

3 punten (incl. mediacoach)

Groep 7/8:
Loser met een muts in de boomhut

1 punt

Bekijk ’t maar

1 punt

PuberTIJD! Combinatie met gastles

3 punten (incl. mediacoach)

Palmen op de Noordpool

1 punt

Vergeten Oorlog

1 punt

Microbit

3 punten (incl. mediacoach)

Lego Mindstorms

3 punten (incl. mediacoach)

Check je digi-gedrag

3 punten (incl. mediacoach)

Bloxels

3 punten (incl. mediacoach)

Voor iedere groep:
Diverse werkvormen, zoals boekenkring / boekpromotie

2 punten

Aantal

Aanbod 2021-2022

PLUSPAKKET
Aanvullende producten
Het basispakket van Theek 5 is verder uit te breiden met extra (betaalde) producten voor het
schooljaar 2021-2022.
* Alle bedragen zijn inclusief BTW.

V@School-automatiseringssysteem
Extra kosten
Jaarlicentie

€ 363

Eenmalige opstart

€ 315

Aantal

Collectie
Extra kosten
Take 30 passen ter vervanging van Take 10 passen

€ 15 per pas

Extra passen bovenop Take 10

€ 35 per pas

Aantal

Expertise
Extra kosten
Cursus Open Boek 2.0

€ 350 per deelnemer

Monitor leesmotivatie / leesgedrag

€ 120 - € 240

Verdiepings- / inspiratiebijeenkomsten

€ 10 per deelnemer

Aantal

Activiteiten / projecten in de groep
Extra kosten
Andere groepen dan groep 3 & 6 in de bibliotheek

€ 60 per groep

Schrijversbezoek op school

Onkosten Schrijverscentrale

Workshops digitale geletterdheid op school

In overleg

Leesbevorderingsprojecten / cultuureducatieprojecten / digitale geletterdheid workshops
Vrij te kiezen uit de webshop
Diverse werkvormen, zoals boekenkring / boekpromotie

Tussen € 50 en € 150 per project
per groep (zie webshop)
€ 60 per groep

Aantal

Bestel makkelijk
online via
onze webshop
www.theek5.nl/
educatie

Contact met consulenten
Jouw consulent is binnen Theek 5 de eerste contactpersoon.
Voor al je vragen zijn ze per e-mail of telefoon bereikbaar.

Team Jeugd Theek 5
Oosterhout:

Ans van Hooijdonk

a.vanhooijdonk@theek5.nl
(06) 21 37 95 07

Drimmelen en
Oosterhout:

Gilze en Rijen:

Margo van Breugel

m.vanbreugel@theek5.nl
(06) 21 37 94 93

Marjorie Dircksens

m.dircksens@theek5.nl
(06) 21 30 78 42

Dongen en

Geertruidenberg:
Baarle-Nassau/Hertog
en Alphen Chaam:

Bibliotheek Theek 5

Diana van Gorp

d.vangorp@theek5.nl
(06) 21 30 78 93

Liesbeth Blommaert a.i

l.blommaert@theek5.nl
(06) 21 70 15 54

WWW.THEEK5.NL/EDUCATIE

Torenstraat 8

4901 EJ Oosterhout
T: (085) 744 10 52

E: educatie@theek5.nl
W: www.theek5.nl

