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KANSEN VOOR ALLE KINDEREN
De lees- en taalvaardigheid van kinderen vraagt om structurele aandacht.
Zeker nu. Graag doen wij een constructief voorstel om deze uitdaging aan
te pakken. Met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we jullie met een aanbod van concrete producten ontzorgen bij het
verbeteren van lees- en taalvaardigheid, leesplezier en leesmotivatie
bij de kinderen.
Als samenwerkingspartners kennen wij elkaar en weten we wat we aan
elkaar hebben. Vanuit onze expertise ondersteunen we al jaren kinderen,
leerkrachten en ouders. Naast ons basisaanbod dat gedurende elk schooljaar kosteloos afgenomen kan worden, is er nu de mogelijkheid om als
plus daarbovenop extra producten en activiteiten aan te schaffen om de
leesvaardigheid en leesmotivatie van leerlingen een impuls te geven. Deze
producten zijn afgestemd op de behoeften die de mediacoaches binnen
diverse SPIL-centra ophaalden. Bovendien sluiten deze producten naadloos
aan bij de door de overheid ontwikkelde menukaart met interventies.
Op basis van het aanbod uit deze brochure gaan we graag in gesprek over
welk aanbod passend is voor de situatie op jullie SPIL-centrum of
onderwijslocatie. Maatwerk is uiteraard mogelijk.

HET AANBOD NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Uitbreiding bibliotheekcollectie

Thema-collectie

Door kinderen onder te dompelen
in veel aansprekende boeken,
vergroot je de leesmotivatie en de
leesvaardigheid. We breiden de
reeds aanwezige collectie in de
Bibliotheek op School uit van vier
naar vijf, zes, zeven of acht boeken
per kind. Acht titels is de landelijke
norm voor een optimale collectie.
Meer titels betekent: meer keuze
voor het kind om meer
leeskilometers mee te maken.

De thema-collectie sluit aan bij
de wereldoriëntatie-vakken.
De koppeling met deze vakken
zorgt voor extra motivatie om te
lezen.
De collectie bestaat uit 25 boeken
met rijke, verhalende teksten die
geschikt zijn voor het vergroten
van woordenschat en taalvaardigheid. De mediacoach verzorgt een
motiverende introductie van de
thema-collectie in de klas.

Voor het samenstellen van de
collectie maken we een offerte
op maat.

Voor het aanbieden van een
themacollectiepakket maken we
een offerte op maat.

Trainingen thema-collectie en rijke
taal

Brainy: koppeling met
informatievaardigheden

Tijdens deze trainingen
krijgen de deelnemende
leerkrachten informatie over de
wetenschappelijke inzichten
rondom lezen en taal. Bovenal
wordt de koppeling gemaakt naar
de dagelijkse onderwijspraktijk.
Aan bod komt:
• Training 1: Wat is rijke taal?
• Training 2: Hoe combineer je
thema-collecties met
taalonderwijs?

De themacollectie kan gecombineerd worden met vier lessen
informatievaardigheden door de
mediacoach in de klas; informatie zoeken, vinden, verwerken en
presenteren met de interactieve
tool Brainy.
Prijs: €1275,-

Prijs: €720,De vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Verteltas & training

Naschoolse boekenclub

Een verteltas is gevuld met een
boekje, bijpassende voorwerpen
en opdrachtkaarten. Ouders van
kinderen uit groep 1 tot en met
5 en kinderopvang krijgen een
verteltas mee naar huis en worden
gestimuleerd om samen met
het kind te lezen. De mediacoach
begeleidt de ouderbijeenkomsten.
Verdeeld over het jaar stellen we
vier verschillende verteltassen
samen, passend bij de thema’s
waar in de klas mee gewerkt
wordt. De tassen kunnen ook in
diverse talen geleverd worden.

Om kinderen te ontwikkelen
tot enthousiaste lezers hebben
ze soms een extra steuntje
in de rug nodig. Tijdens de
Naschoolse boekenclub zetten
we verschillende werkvormen in
om lezen leuk en aantrekkelijk te
maken. De kinderen ontdekken
welke boeken het beste bij ze
passen en ze leren over de boeken
te praten.
De Naschoolse boekenclub bestaat
uit tien sessies met maximaal tien
kinderen per club. Enkele sessies
zijn samen met de ouders. Er is een
midden- en bovenbouwvariant.

Prijs vier verschillende
verteltassen, op basis van vijtien
deelnemende ouders per keer, en
vier ouderbijeenkomsten: €3.130,Introductietraing aan het team
over de methodiek: €415,-

Prijs: €2.060,-

Kijk voor het uitgebreide en
actuele aanbod in onze webshop:
https://eindhoven-edu.op-shop.nl

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN
Collectie voor leerkrachten
Speciaal voor leerkrachten stellen we een collectie samen die uitermate
geschikt is voor deskundigheidsbevordering. Het pakket bestaat uit vijf
materialen. Tevens gaan we graag in gesprek om een collectie op maat
voor leerkrachten samen te stellen.

BEWEZEN EFFECT: MEER LEZEN, BETER IN TAAL
Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar het effect van (voor)lezen
op de lees- en taalvaardigheid. De mediacoaches houden de nieuwste
inzichten bij en vertalen deze naar concrete producten die bewezen
effectief zijn.
Een greep uit enkele onderzoeken:
•

•

•

•

Kinderen die veel lezen in de vrije tijd hebben een kans van
zeventig procent om gemiddeld tot hoog te scoren op een
woordenschattoets. Van de kinderen die weinig lezen in de vrije
tijd is dat slechts dertig procent.
Kinderen die gemiddeld een kwartier per dag lezen kunnen hun
woordenschat uitbreiden met duizend woorden per jaar.
De woordenschat die in gesprekken wordt gebruikt is zo beperkt,
dat kinderen er relatief weinig nieuwe woorden van leren.
De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse
gesprekken. Deze boekentaal verrijkt de woordenschat van
kinderen en bereidt ze voor op het begrijpend lezen in de
midden- en bovenbouw van de basisschool.
Voorlezen aan leerlingen in de bovenbouw heeft een erg sterk
effect op hun leesmotivatie en leesfrequentie.
Naast boekpromotie-activiteiten en vrij lezen in de klas, blijft
voorlezen, ook in de bovenbouw, onverminderd belangrijk.

MAATWERK
Maatwerk is een belangrijk onderdeel bij een succesvolle samenwerking
tussen de bibliotheek en school. De inrichting van de collectie en samenstelling van de projecten is in overleg vorm te geven.
Het startpunt van de samenwerking tussen school en bibliotheek
is de gedeelde visie op (voor)lezen. Hoe kunnen school en bibliotheek
samenwerken om een positief effect te bereiken op de lees- en
taalprestaties van de kinderen? De mediacoach gaat graag met je in
gesprek!

Deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat er na publicatie nog aanpassingen worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze
folder kunnen geen rechten worden ontleend.

