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Inlever- en ophaalpunt op school

Leerlingen reserveren online boeken bij de bibliotheek in de Witte Dame. Via de vervoersdienst worden deze 
boeken op school afgeleverd en worden de ingeleverde boeken meegenomen. 

Om boeken kosteloos te reserveren en lenen worden de leerlingen collectief lid gemaakt van de Bibliotheek 
Eindhoven. Om geen drempel op te werken in de vorm van reserveringskosten (1 euro per titel) voor 
individuele leerlingen wordt er een speciaal soort pasje aangemaakt. 

Bestelde boeken worden gebracht en ingeleverde boeken worden mee terug genomen naar de bibliotheek. 
In deze offerte gaan we uit van een vervoersdienst die 40 weken lang 1 x per week boeken op school aflevert. 
Leerlingen die bericht hebben gekregen dat hun boek er is kunnen die dan op school afhalen. De boeken 
mogen vier weken geleend worden. Geleende boeken worden  door de leerlingen zelf online verlengd. Er 
wordt geen boete berekend wanneer ze te laat worden teruggebracht. 

Met een lidmaatschap van de bibliotheek kunnen leerlingen ook gebruik maken van de jeugd en Yound 
Adults ebooks die via Bibliotheek.nl worden aangeboden.

Na een jaar wordt er geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken wat nodig is om de 
dienstverlening, het productaanbod en de samenwerking te optimaliseren.



Projectbegeleiding € 563,00

Aanmaken leerlingenpasje per stuk € 0,75

Logistiek (1x in de week, 40wk, ophalen en wegbrengen boeken) € 1000,00

Auteursbezoek in de bibliotheek

Kostprijs schrijverscentrale n.t.b.

Begeleiding voor en tijdens de lezing € 195,00

Leeskist € 100,00

 
De kostprijs van een auteur varieert van 200,00 euro tot 1000,00 euro. In overleg spreken we af welke au-
teur we uitnodigen en wat hiervan de kosten zijn. De bijbehorende leeskist (maximaal 1 kist per auteur, per 
school) ontvangt de school 2 maanden voor de lezing en is na de lezing ook nog een maand te leen. Het bevat 
30 exemplaren van titels van de desbetreffende auteur. Ook bevat de kist een lesbrief zodat de leerkracht de 
klas kan voorbereiden en enthousiasmeren op het bezoek van de auteur.

Rondleiding in de bibliotheek

Rondleiding (BiebEscape) € 97,50

Optioneel: Aanmaken leerlingenpasje per stuk € 0,75

We organiseren een uitdagende “rondleiding”, waarin leerlingen moeten zoeken, samenwerken en creatief 
denken en tegelijkertijd de bibliotheek (beter) leren kennen. 

Leerlingenpasjes kunnen collectief worden aangevraagd via het format dat de Bibliotheek aanlevert. 
De pasjes worden vervolgens gemaakt en worden uitgedeeld tijdens het bezoek aan de bibliotheek. 

Het lidmaatschap:
- Maximaal 15 boeken tegelijk lenen
- Korting op het programma
- Gratis e-books lenen
- Geen boete



Leesadviezen-kist

Projectbegeleiding € 90,00

Krat met boeken € 75,00

Optioneel: Vervoer boeken € 62,50

Optioneel: Toetsvragen per abonnement € 20,00

Het niveau van de boeken in de kist stemmen we met elkaar af. De leentermijn van de kist is 3 maanden. Het 
vervoer van de boeken is optioneel, natuurlijk kan de kist ook zelf worden afgehaald en teruggebracht. De 
toetsvragen behorende bij de boeken in de kist zijn afkomstig van www.leesadviezen.nl. Een leerkracht kan 
een abonnement afsluiten en zo toegang krijgen tot een database van toetsvragen.  

Aantal boeken in de kist: 30 stuks

Boekenkist

Krat met boeken € 130,00

Totaal  € 130,00

Optioneel: Vervoer boeken € 62,50

Totaal € 192,50

De docent bespreekt een 20-tal boeken in de klas. Hoe mooi zou het zijn als de leerlingen de boeken ook me-
teen mee kunnen nemen om te lezen. 
In samenspraak met de docent wordt de inhoud van de kist samengesteld.  De docent stuurt een lijst met 
de te bespreken titels op en de bibliotheek gaat deze boeken verzamelen. In overleg kan de lijst aangepast 
worden. 

Het vervoer van de boeken is optioneel, natuurlijk kan de kist ook zelf worden afgehaald en teruggebracht. 

De boeken blijven voor een periode van 3 maanden op de school. 
Aantal boeken in de kist: 20 titels met elk 3 exemplaren.

Er bestaat de mogelijkheid om door een mediacoach van de bibliotheek de boeken te laten bespreken in de 
klas. Kosten hiervoor zijn:

Mediacoach € 162,50

Krat met boeken € 130,00

Totaal  € 292,50

Optioneel: Vervoer boeken € 62,50

Totaal € 355,00

http://www.leesadviezen.nl


Bekijk ‘t maar

Kist met boeken en dvd’s € 100,00

Projectbegeleiding € 90,00

Optioneel: Vervoer boeken € 62,50

Optioneel: Film kijken in de bieb € 150,00

In kleine groepjes lezen leerlingen een boek en bekijken de bijbehorende dvd. Elk groepje voert enkele 
opdrachten uit of gebruikt het werkblad (te vinden in de bijgeleverde handleiding). Onderdeel hiervan is het 
voorbereiden van een presentatie. Hierin houden de leerlingen een pleidooi waarom juist de verfilming van 
het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken. Alle leerlingen stemmen 
uiteindelijk op het boek van hun keuze. De dvd van het boek dat de meeste stemmen heeft gekregen wordt 
in de bibliotheek (of in de klas) vertoond. 

Ook hier is het vervoer van de boeken optioneel, natuurlijk kan de kist ook zelf worden afgehaald en 
teruggebracht.



Training docenten

Training € 650,00

Bemiddelingskosten € 130,00

Totaal € 780,00
  Exclusief 21% BTW

De training wordt gedaan door John Schrijnemakers van “Het Leesbureau”  (https://www.hetleesbureau.nl/) 
voor docenten Nederlands. 

Inhoud van de training:
Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de training “Young adult en Literatuur”.
• Wat is Young Adult Literature of Jongerenliteratuur? Zijn er literaire criteria of is het een 
 doelgroepsaanduiding?
• Hoe ziet het aanbod van YA/Jongerenliteratuur eruit en wíe lezen YA/Jongerenliteratuur?
• Wat is het nieuwste Nederlandse YA/Jongerenliteratuur en wat is geschikt voor literatuuronderwijs 
 op de havo in klassen 2, 3 en 4.

Duur training:
90 minuten
Dit is een voorbeeld training, er zijn meerdere trainingen mogelijk. 

Inzet mediacoach VO
De mediacoach ondersteund de school bij het formuleren van beleid op het gebied van het creëren van een 
positieve leescultuur. Dit is maatwerk en lastig om een prijskaartje aan te hangen. Uurtarief is €65. Dit is een 
traject waarbij in overleg het aantal in te zetten uren vastgesteld moet worden.

Overige (landelijke) projecten:
Stap op de Rode Loper: https://stapopderodeloper.nl/

De Bibliotheek Eindhoven is een van de deelnemende locaties.

De Weddenschap: https://www.deweddenschap.nl/

Deze offerte is geldig in schooljaar 2020-2021
Prijzen zijn exclusief 21% BTW
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