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Voor basisscholen en voorschoolse instellingen
in Eindhoven en Waalre

Eindhoven

Beste lezer,
Lezen, schrijven en (digitaal) informatie verwerven en verwerken zijn
vaardigheden waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.
Essentieel om later volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Het zijn ook vaardigheden waarbij het niet vanzelfsprekend is dat elk
kind ze voldoende beheerst. Met de gebundelde kennis en kunde van
bibliotheek en SPIL-centrum zorgen we voor een goede basis voor elk kind.
Samen werken we aan het versterken van leesmotivatie en digitale
geletterdheid. Samen geven we gehoor aan de oproep voor een
Leesoffensief. Samen versterken we de inzet van digitale middelen binnen
de onderwijspraktijk. En samen stimuleren we de ouderbetrokkenheid,
professionalisering en een positieve leescultuur.
In deze brochure lichten we de hoofdpunten van onze samenwerking toe
en geven we aan waarom deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
de kinderen van Eindhoven en Waalre. Het team Jeugd & Educatie van
de Bibliotheek Eindhoven beschikt over brede kennis en expertise door
ervaring vanuit diverse werkgebieden. Wij verdiepen ons continu in
leesmotivatie en digitale geletterdheid, zodat wij voorop de golf blijven
zitten. We willen samen met het onderwijs, de kinderopvang en de
ouders werken aan een duurzame verankering waarin taalplezier en
digitale geletterdheid de aandacht krijgen die ze verdienen!
De mediacoach gaat graag met je in gesprek. Jouw vraag en expertise
combineren we met onze specifieke kennis en ervaring. Zo komen we tot
passende ondersteuning en een aanbod voor jouw SPIL-locatie.
Hartelijke groeten,
De mediacoaches van de Bibliotheek Eindhoven
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LEESMOTIVATIE
Een gemotiveerd lezer leest vaker. En als je vaak leest, ga je steeds
beter lezen. Om in de Nederlandse kennismaatschappij te kunnen
functioneren en te participeren, is een goede leesvaardigheid van
essentieel belang.
Maar…
De cijfers van het PISA-2018-onderzoek, over het leesniveau van
jongeren tot 15 jaar, stemmen somber. Een alarmerende 24%
van de jongeren van 15 jaar scoort onvoldoende op het leesniveau
en loopt risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Bovendien
scoort Nederland als het gaat om leesmotivatie erg laag
(PIRLS 2016), namelijk op plaats 49 van de deelnemende 50 landen.
Reden genoeg om op te roepen tot een Leesoffensief.
EEN EINDHOVENS LEESOFFENSIEF: SAMEN INVESTEREN IN
LEESMOTIVATIE
Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat kinderen actieve en
gemotiveerde lezers worden? Welke rol hebben ouders en verzorgers,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten, directies en mediacoaches
hierin? Dat zie je hier -------------->
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WIJ VOEREN EEN KRACHTIG EN SAMENHANGEND LEESBELEID
> We stimuleren elk kind, gedurende de gehele schoolloopbaan
om te lezen

> Van leesmotivatie maken we een vast onderdeel van het curriculum

WIJ ZORGEN VOOR EEN RIJK LEESAANBOD
> We bieden een breed leesaanbod aan dat aansluit bij de
belevingswereld van het kind
> We stimuleren dat het leesaanbod volop wordt gebruikt
> Kinderen kunnen de boeken mee naar huis nemen

WIJ BRENGEN EEN LEESCULTUUR TOT STAND, WAARIN LEZEN CENTRAAL STAAT
> We organiseren leesactiviteiten en ondersteunen leesbevorderaars
> We maken ons sterk voor een leescultuur op school waarin
leerkrachten lezende voorbeelden zijn
> We ontwikkelen een Taal/Leesplan
> We stimuleer de leescultuur thuis
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LEESCULTUUR OP SPIL
Om van leerlingen betrokken en gemotiveerde lezers te maken, is een
positieve leescultuur op de SPIL-locatie nodig. Cruciale onderdelen van
deze leescultuur zijn leesmotivatie en leesplezier.
EEN POSITIEVE LEESCULTUUR IS DE SLEUTEL TOT HET VERGROTEN VAN
DE LEESMOTIVATIE

De kracht van het lezende voorbeeld
Voor een levendige leescultuur zijn leerkrachten nodig die lezende voorbeelden
zijn. In een ideale situatie lezen leerkrachten in alle groepen voor. Zij helpen hun
leerlingen met het kiezen van een passend boek dat aansluit bij hun belevingswereld en interesses. En er is onder lestijd niet alleen sprake van vrij lezen; ook
gaan leerkrachten en leerling tijdens de les met elkaar in gesprek over wat ze
aan het lezen zijn.
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LEESBEVORDERAARS
De mediacoach en de (voor)leescoördinator dragen samen zorg voor
een positieve leescultuur op de SPIL-locatie. Zij zetten het onderwerp
op de agenda, nemen het MT en het team hier SPIL-breed in mee en
dragen bij aan de verankering in het beleid. De mediacoach en (voor)
leescoördinator voorzien pedagogisch medewerkers, leerkrachten en
ouders met kennis en materialen, zodat zij allen goed invulling
kunnen geven aan hun rol als leesbevorderaar.
Binnen de kinderopvang is een groot deel van de voorleescoördinatoren
getraind door de mediacoach om binnen de locatie de rol van
leesbevorderaar op te pakken.

Tijdens de opleiding ‘Mediaspecialist in de kinderopvang’ maken we van
pedagogisch medewerkers, mediaspecialisten. Hierna hebben ze de juiste
bagage om de functie van voorleescoördinator en leesbevorderaar op de locatie
te vervullen. Tijdens de opleiding staat het belang van voorlezen aan baby’s en
peuters voor hun taalontwikkeling centraal. Ook werken ze aan een voorleesbeleid
voor hun locatie, om de taalontwikkeling en de ontluikende geletterdheid van de
kinderen te stimuleren en te verankeren op de kinderopvanglocatie.
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RIJK LEESAANBOD
Met een aantrekkelijk ingerichte schoolbibliotheek is de eerste stap om
te zorgen voor een rijk leesaanbod al gezet!
1.

Elke SPIL-centrum krijgt een basiscollectie, een evenwichtige
collectie fictie en non-fictie op de passende niveaus.
De bibliotheek vult de collectie het hele jaar door aan met
nieuwe titels. Elke twee jaar wordt een deel van de
boeken vervangen.

2.

In samenspraak kan de bibliotheek de collectie aanpassen,
bijvoorbeeld om aan te sluiten op schoolbrede thema’s en 		
schoolontwikkelingen. De collectioneur van de bibliotheek
adviseert graag.

3.

Het SPIL-centrum kan de basiscollectie aanvullen met een
eigen collectie. Deze werken we in voor de schoolbibliotheek,
maar blijven in eigen bezit.

Mediacoach Arjan en basisschool De Schelp zijn een pilot gestart om het
taalaanbod te koppelen aan een thema, bijvoorbeeld ‘Vikingen’. De bibliotheek
verzorgt een mooie collectie boeken rondom het thema, tijdens de lessen vertellen
de leerkrachten erover. De kinderen lezen bijpassende boeken en ze maken zelf
opdrachten. De schoolbibliotheek is opnieuw ingericht, zodat de boeken beter
zichtbaar zijn. Er zijn leesplekken gekomen, waar de kinderen in rust kunnen lezen.
Een belangrijke aanvulling zijn de nieuwe themahoeken, waar de eigen werkjes
van de kinderen tentoongesteld worden. Zo wordt de leescultuur voor iedereen in
school meer en meer zichtbaar.
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Foto: Basisschool De Schelp
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HOE STIMULEER JE EEN LEESCULTUUR THUIS?
Ouderbetrokkenheid is van grote meerwaarde voor de optimale
ontwikkeling van een kind. Ook binnen het Leesoffensief wordt
benadrukt dat de betrokkenheid van ouders bij de leesactiviteiten van
hun kind cruciaal is. Een leescultuur thuis helpt. Maar hoe stimuleer
je die?

Verteltasje lokt (voor)leesplezier uit
Mediacoach Arjan en kinderopvangorganisatie Little Jungle bedachten het
‘Verteltasje’ om het (voor)lezen bij de kinderen thuis te stimuleren. De ouders
krijgen vier keer per jaar een verteltas mee naar huis. Daar zit een voorleesboekje
in met verwijzing naar het digitale voorleesverhaal, voorwerpen die bij het thema
horen en verschillende opdrachtkaartjes om spelenderwijs op de inhoud van het
verhaal in te gaan en hier over te praten. Dit daagt de ouders uit om het lezen te
combineren met spel. Iets wat bij de kinderen voor veel (lees)plezier zorgde en wat
ook de ouders verrassend leuk vonden. Zoals een van de vaders zei: “Dit is echt heel
goed voor de kinderen en wij worden er heel blij van.”

12

Foto: Verteltas

De thuissituatie speelt een cruciale rol bij de taalontwikkeling van een
kind. Laagtaalvaardige ouders kunnen daar ondersteuning bij nodig
hebben. Om de taalontwikkeling van deze ouders te stimuleren, zijn
er diverse DigiTaalpunten verspreid over de stad. Ook organiseert de
bibliotheek TaalCafés. In overleg kunnen deze ook op jouw SPIL-locatie
plaatsvinden.
DigiTaalpunten
Bij het DigiTaalpunt kunnen ouders die beter Nederlands willen leren
spreken, lezen of schrijven, of op zoek zijn naar een computercursus,
terecht met al hun vragen. Jij als professional kan ouders/verzorgers
ook ondersteuning bieden door hen te verwijzen naar een
DigiTaalpunt in De Witte Dame, Gestel of Tongelre.
Taalcafé
In het Taalcafé wordt in kleine groepjes van maximaal vijf personen
en een vrijwilliger gepraat over allerlei onderwerpen. Op een gezellige
plek, zonder de druk van een lesprogramma.
Voor meer informatie over de Digitaalpunten en het Taalcafé ga naar:
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/Leren-en-Studeren/taal-en-digitale-vaardigheden.html
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DIGITALE GELETTERDHEID
Meer dan de helft van de 0- tot 2-jarigen gebruikt wel eens een tablet
of smartphone (Iene Miene Media 2018). Thuis spelen media een steeds
grotere rol. Welke rol speelt digitale geletterdheid binnen de
SPIL-locatie?
Voor kinderen is digitale technologie een vanzelfsprekendheid. Toch
blijkt dat zij niet alle mogelijkheden benutten en dat zij zich vaak
niet voldoende bewust zijn van wat zij doen. Welke kennis en vaardigheden zijn essentieel in onze snel veranderende maatschappij?
Veel van deze vaardigheden zijn door Kennisnet en SLO (Stichting
Leerplanontwikkeling) samengevat in het model ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Binnen deze vaardigheden is digitale geletterdheid een belangrijk onderdeel, uitgesplitst in vier domeinen: ICT-(basis)vaardigheden,
mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.
Deze vier domeinen staan binnen het aanbod van de mediacoaches
centraal.
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De rijke mogelijkheden van digitale tools
Mediacoaches Femke en Ine hebben een verdiepingsworkshop ontwikkeld
voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw. Een doelgerichte,
planmatige en bewuste inzet van digitale tools in de groep staat hierin centraal.
Digitale tools bieden volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld om in te zetten als
ondersteuning, koppeling met een thema of om de creativiteit te stimuleren.

Digitale tools in de dagelijkse praktijk
De mediacoach biedt ondersteuning bij het benadrukken van de
noodzaak voor (verdere) verbetering van de digitale geletterdheid
bij het kind en de professional. Samen zetten we ons in om van
leerlingen en de onderwijsprofessionals gevorderde gebruikers te
maken die digitale middelen niet alleen met begrip gebruiken, maar
ook de digitale technologie naar hun hand kunnen zetten. Vraag je
mediacoach om mee te denken over het betekenisvol inzetten
van digitale tools en informatievaardigheden in de dagelijkse praktijk.

“Ze kunnen gerust een uur op het Chromebook ‘werken’ maar het leidt tot niets!”
Deze uitroep van een leerkracht was voor mediacoach Jeroen reden om in actie te
komen. Samen met de leerkracht zette hij het project Vindingwijs in,
gecombineerd met basislessen Office. De kinderen gingen aan de slag met het
zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie. Zo komen de nieuw
aangeschafte Chromebooks echt tot hun recht.
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PASSEND AANBOD
Het creëren van een positieve leescultuur en het stimuleren van de
leesmotivatie en digitale geletterdheid vraagt om aandacht, tijd en
kennis. De Bibliotheek Eindhoven biedt een veelzijdige en veelal
kosteloze selectie producten en activiteiten aan voor basisscholen,
peuterspeelzalen en kinderopvang. In samenspraak stellen mediacoach en SPIL-locatie een pakket samen dat in het nieuwe schooljaar
wordt uitgevoerd. Ook biedt de bibliotheek trainingen aan voor de
onderwijsprofessional.
Leesplezier
Voor iedere leeftijdsgroep biedt de bibliotheek één of meerdere
projecten aan op het gebied van leesmotivatie en leesplezier. De
mediacoaches hebben de expertise om het Leesoffensief te integreren
en te implementeren in het taal-leesbeleid zodat een duurzaam effect
optreedt.
Digitale Geletterdheid
De focus ligt op de leerlijn informatievaardigheden, maar de
bibliotheek biedt ook mooie projecten voor de vaardigheden
computational thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.
Voor de onderwijsprofessional
Versterk je kennis om leesplezier en digitale geletterdheid een
vanzelfsprekend onderdeel van het schoolklimaat te maken. Een greep
uit het aanbod: Herkennen van laaggeletterdheid, Digitale tools in de
klas, of een Speeddate met de nieuwste kinderboeken.
Ouderbetrokkenheid
Met deze projecten versterk je de rol van de ouders bij het stimuleren
van leesplezier en het versterken van digitale geletterdheid.
Ga naar: https://eindhoven-edu.op-shop.nl of scan de QR code:
De activiteiten en producten zijn in de webshop
eenvoudig zelf te reserveren.
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DRIE NIVEAUS VAN SAMENWERKING
Om te zorgen dat er altijd sprake is van een passend aanbod voor elke
SPIL-locatie, hanteren we drie niveaus van samenwerking. Tijdens een
gesprek tussen jouw locatie en de mediacoach, stemmen we vraag en
aanbod op elkaar af.
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Niveau 1 - Gedifferentieerd aanbod

Niveau 2 - Maatwerk

De SPIL-locatie maakt kosteloos
gebruik van de producten en
activiteiten uit onze webshop en
van de basiscollectie in de schoolbibliotheek. In overleg wordt de
planning, de didactiek, de coaching
en de wijze van uitvoering van het
aanbod aangepast om zo betere
aansluiting te vinden.

Wanneer er grote aanpassingen
gedaan worden op planning,
inhoud, didactiek, coaching of de
wijze van uitvoering (of er is sprake
van innovatie en er moet nieuw
aanbod ontwikkeld worden)
spreken we van maatwerk.
Voorafgaand kijken we goed
naar doel en effectiviteit.

Niveau 3 - Extra aanbod
Soms vergt maatwerk een
dermate grote investering
in tijd/geld dat er
overeenstemming gevonden
moet worden op financieel niveau.
In dat geval spreken we van extra
(betaald) aanbod.
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METEN IS WETEN
Een kwaliteitsmeting bevordert in hoge mate een opbrengstgerichte
manier van samenwerken. Een goed startpunt om tot beleid over
leesmotivatie te komen, is het afnemen van de Monitor Boekstart voor
de kinderdagopvang en de Monitor dBOS voor het primair onderwijs.
Beide instrumenten meten de leescultuur op locatie. Je krijgt met de
uitslag van de monitor in beeld wat een goede bijdrage levert aan de
leescultuur en welke aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn. De
resultaten van de Monitor vormen een uitstekend startpunt voor
SPIL-centrum en mediacoach om gezamenlijke doelen vast te stellen,
met daaraan gekoppelde acties.

Van Monitoruitslag naar kwaliteitskaart
Op Basisschool Sint Antonius Abt leidde de Monitor dBOS tot de ontwikkeling
van een kwaliteitskaart. Mediacoach Ine: “Uit de Monitor kwam een aantal
punten naar voren waar winst te behalen was. Dit hebben we vertaald naar
een kwaliteitskaart, met afspraken voor de leerkracht, leerling en mediacoach.
Zo hebben de leerkrachten afgesproken vaker met de kinderen in gesprek te gaan
over de boeken en zet ik me extra in om boekpromoties te geven en de ouders
bij het lezen te betrekken. We verwachten dat de leescultuur op school een flinke
boost zal krijgen.”
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GESPREKKENCYCLUS
Natuurlijk willen we allemaal onze tijd en middelen zo goed en
effectief mogelijk inzetten. Ons gezamenlijk streven is primair
kwaliteitsverbetering op het gebied van digitale geletterdheid en
taalplezier. Een goede kwaliteitscyclus vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt, waarbij:
1.
		

SPIL-centrum en mediacoach met de juiste mensen op
het juiste moment in gesprek gaan;

2.
		

SPIL-centrum en mediacoach gezamenlijk
verbeterpunten signaleren en vaststellen;

3.
SPIL-centrum en mediacoach samen werken aan
		verbeterpunten/doelen;
4.
SPIL-centrum en mediacoach een gestructureerde
		aanpak hebben.

Uitvoerend
(voor)leescoördinatoren
Uitvoerend
(voor)leescoördinator
en/of ICT-er
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maart/april

mei/juni

Beleidsmatig
MT/MT lid

november/
december

september

Uitvoerend
(voor)leescoördinator
en/of ICT-er

Een duidelijke gesprekkencyclus zorgt ervoor dat de mediacoach en
SPIL-centrum op het juiste moment met elkaar in gesprek komen.
Daardoor kunnen er effectief afspraken gemaakt worden op het juiste
niveau (beleid of uitvoerend).
Minimaal een keer per jaar is er een gesprek op beleidsniveau over
de kwaliteit en de effectiviteit van de samenwerking en de resultaten
daarvan. Daarnaast vinden er minimaal drie gesprekken plaats op
uitvoerend niveau waarbij activiteiten worden gepland, voorbereid
en geëvalueerd.
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UITGELICHT
INFORMATIEVAARDIGHEDEN MET BRAINY
Wil je informatievaardigheden integreren in jouw onderwijs?
Wil je het onderzoeksproces van je leerlingen structureel begeleiden?
Wil je inzicht hebben in de verzamelde informatie van je leerlingen?
Dan is Brainy de oplossing!
De tool Brainy is in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkeld
en ondersteunt de leerkracht bij het implementeren van informatievaardigheden in de dagelijkse lessen. Met een gratis account kom je in
een digitale omgeving. De leerlingen werken hier stapsgewijs aan hun
eigen onderzoek. De leerkracht houdt via het dashboard overzicht over
het hele proces.
Het werken met Brainy sluit goed aan op thematisch onderwijs en het
koppelen van informatievaardigheden aan wereldoriëntatie.

Brainy:

* helpt informatievaardigheden integreren in jouw onderwijs
* begeleidt het gehele onderzoeksproces
* biedt direct zicht op het werk van je leerlingen

Wil je aan de slag met informatievaardigheden en Brainy?
De mediacoach verzorgt een Brainy kennissessie. Om je kennis verder te
verdiepen is een individuele training en extra begeleiding mogelijk.
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UITGELICHT
SAMEN THUIS IN TAAL
In 2018 is de bibliotheek gestart met het project Samen Thuis in Taal.
Een traject speciaal voor kinderen met een taalachterstand. Op basis
van achterstandsscores heeft de gemeente Eindhoven destijds tien
SPIL-centra geselecteerd die kunnen deelnemen aan Samen Thuis in
Taal. Naast de subsidie van de gemeente Eindhoven steken wij ook
eigen middelen in dit mooie project waar wij sterk in geloven.

Op iedere locatie geeft een team van vrijwilligers extra taalondersteuning aan kinderen die het nodig hebben. Deze vrijwilligers zijn
zowel actief op de SPIL-centra als in de thuissituatie waardoor ouders
meegenomen worden in de positieve spiraal van taalstimulering.
Aan het eerste pilotjaar deden ruim 500 kinderen mee. Inmiddels is
het project actief op veertien SPIL-locaties en is de financiering voor de
komende twee jaar veiliggesteld.
Is jouw locatie niet geselecteerd maar ben je toch benieuwd naar dit
project? Vraag je mediacoach naar mogelijkheden.
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SAVE THE DATE:
SCHOOLJAAR 2021-2022
Kinderboekenweek
6 t/m 17 oktober 2021

Het thema is “Worden wat je wil”.

Beroepen als astronaut, dokter of kok…
Kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Kinderboeken zijn een

onuitputtelijke bron om over beroepen

na te denken of te fantaseren. Tijdens de

Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden

Schoolkampioenschappen

wat je wil en alvast dromen over later!

Schoolkampioenschappen: vanaf oktober

Eindhovense en Waalrese voorrondes: februari
Voor alle leerlingen in groep 7 en 8. Wie wordt
de voorleeskampioen van school? Je kunt zelf
een boekje met de spelregels aanvragen via

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Meld je

schoolkampioen hier vóór 1 december aan. Onze

ondersteunende workshop ‘Voorlezen hoe doe je
dat?’ is een goede toevoeging!

Week vd Mediawijsheid

5 november t/m 12 november 2021
Tijdens de Week van de Mediawijsheid
vraagt Mediawijzer.net aandacht van

ouders, jongeren en leerkrachten voor het

belang van mediawijsheid. Van ons ontvang

je een inspiratiegids vol leuke lessuggesties.
Tip: meld groep 7-8 aan voor de landelijke
wedstrijd ´Mediamasters´.
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Nationale Voorleesdagen

26 januari t/m 5 februari 2022

Feestelijke dagen om het stimuleren van het voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 6

maanden t/m 6 jaar extra onder de aandacht te brengen. ‘Maar eerst ving ik een monster’
is verkozen tot Prentenboek van het Jaar en staat deze dagen centraal. Je ontvangt van

ons dit boek, plus de andere titels uit de Prentenboeken Top 10 en een inspiratiegids met
lessuggesties.

Media Ukkie Dagen

25 maart t/m 1 april 2022

De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Maar

mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Tijdens de Media Ukkie Dagen leer je hoe je

het jonge kind (0 t/m 6 jaar) hierbij kunt helpen. Je ontvangt van ons een inspiratiegids
met lessuggesties.

27

Deze brochure is met veel zorg samengesteld door de mediacoaches van
de Bibliotheek Eindhoven. Er kunnen geen rechten ontleend worden
aan dit document.
de Bibliotheek Eindhoven mei 2021

