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Als onderwijsprofessional speel je een sleutelrol in 
leesbevordering en mediawijsheid bij kinderen. De 
mogelijkheden waarop je daar een positieve bijdrage aan 
kunt leveren zijn eindeloos. Samen met Bibliotheek 
Oosterschelde kun je je kennis en kunde op het gebied van 
leesbevordering uitbreiden met het aanbod 
deskundigheidsbevordering 2021-2022. Door het jaar 
heen worden in verschillende gemeentes in de 
Oosterschelderegio kenniscafés, workshops (nieuw!) en 
cursussen georganiseerd in een thema rond lezen en 
media. Van praktisch tot meer theoretisch, van 

verbredend tot verdiepend; er zit voor ieder iets bij. 
Daarnaast bieden de bijeenkomsten ook de gelegenheid 
om in gesprek te gaan met collega’s uit het onderwijsveld 
in de regio en natuurlijk het team leesconsulenten. 
Onderwijsprofessionals* van scholen met een educatief 
abonnement kunnen gratis deelnemen, behalve bij de 
cursus Open Boek. Voor meer informatie en inschrijven 
verwijzen we je graag naar onze website 
www.bibliotheekoosterschelde.nl

*Let op: max. 2 personen per school per onderdeel.

CURSUS TOT LEESCOÖRDINATOR

CURSUS OPEN BOEK

Dé aanjager van leesbevordering binnen school worden? 
Volg dan de cursus Open Boek, de opleiding tot 
leescoördinator op jouw school! Een leerkracht die 
cursus Open Boek volgt in 4 bijeenkomsten wordt 
gecerti�ceerd leescoördinator en schrijft als 
eindopdracht een leesplan voor de eigen school. Per 
bijeenkomst worden bouwstenen verzameld voor dit leesplan. 
Cursusprijs regulier: € 330,-. Met korting Educatief abonnement: € 295,-.

KENNISCAFÉS VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

ONLINE KENNISCAFÉ LEESPLEZIER VOOR JONGENS

Op dinsdag 29 juni staat het thema 'leesplezier voor jongens' centraal. En wie kan daar beter over vertellen 
dan schrijver Tjibbe Veldkamp? Hij heeft veel bekende kinderboeken geschreven zoals 'Agent en Boef', 'Bert 
en Bart redden de wereld' en 'Grapman'. Hij won meerdere malen een Zilveren Gri�el en zijn boek 'Maar eerst 
ving ik een monster!' is gekozen tot 'Prentenboek van het jaar 2022'. 

Jongens in de basisschoolleeftijd lopen gemiddeld een jaar achter op meisjes in leesvaardigheid. Moeten we 
daarom bij de leesbevordering speci�ek inzetten op jongens? Tjibbe Veldkamp (vader van een zoon en een dochter, ongediplomeerd 
leesbevorderaar en kinderboekenschrijver) geeft graag zijn mening. Meld je aan en ontvang een aantal dagen voor de Webinar een link 
naar de digitale bijeenkomst.

KENNISCAFÉ MEDIAWIJSHEID

De gecerti�ceerd mediacoach van de Bibliotheek brengt je op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen betreft mediawijsheid en hoe je deze als 
leerkracht kunt inzetten in de klas. Daarbij wordt speci�ek gewerkt 
binnen het thema van de Week van de Mediawijsheid 2021. Natuurlijk is 
er ruimte voor het stellen van vragen, zelf uitproberen en uitwisselen van 
ervaringen.  
Trainer: Jessica Schipper, mediacoach.

29/06 2021

19:50 – 21:15 uur

Online

12/11 2021

15:30 – 17:00 uur

Bibliotheek Kruiningen

08/11 2021

16:00 – 17:30 uur

Bibliotheek Goes

01 - 04 - 2022

Bibliotheek Zierikzee, 
bij voldoende animo

17/01  07/02  07/03  28/03 - 2022+ + +

15:30 - 18:00 uur

Bibliotheek Goes



12/01 2022

15:30 uur 

Online

ONLINE KENNISCAFÉ NATIONALE VOORLEESDAGEN

Voorlezen maakt je leuker! Als kleuterleerkracht of pedagogisch medewerker krijg je tijdens dit Webinar praktische 
tips en waardevolle ideetjes. Zo maak je er weer een vrolijk voorleesfeest van tijdens de Nationale Voorleesdagen. 
Uiteraard toegespitst op het Prentenboek van het jaar – dat je al hebt ontvangen in december - en ondersteunend 
aan je voorbereiding.

Dit Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. de ZB en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Meld je aan en ontvang een 
aantal dagen voor de Webinar een link naar de digitale bijeenkomst.

KENNISCAFÉ 'RIJKE TAAL' MET ERNA VAN KOENEN EN ANNEKE SMITS

Het boek 'Rijke taal' gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat een brug 
tussen theorie en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs geeft 
zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. Vanavond zijn de auteurs van dit boek, tevens 
bekend van de blog 'Geletterdheid en schoolsucces' -digitaal- te gast en geven een interactieve 
lezing.

NIEUW! Workshops leesbevordering 2021-2022

THEMA: ‘WORDEN WAT JE WIL’

Ontdek de thematitels van de aankomende 
Kinderboekenweek en laat je inspireren. Deze 
workshop in het thema van de 
Kinderboekenweek 'Worden wat je wil' biedt 
veel praktische tips, inkijkjes in de Thematitels, 
leuke werkvormen om het lezen te bevorderen 
en goede ideetjes om van de Kinderboekenweek een feestelijke 'leesweek' te maken op jouw eigen school. 

THEMA: ‘LEZEN IS DENKEN’

Laat kinderen horen hóe je leest, om het ze beter 
te laten begrijpen. Welke strategie gebruik jij als 
leerkracht; doe je een voorspelling, leg je een 
verband tussen tekst en beeld of trek je een 
conclusie? Door tijdens het voorlezen hardop 
denkend voor te doen hoe je een bepaalde 
vaardigheid gebruikt, leren kinderen van jou terwijl je voorleest. Tijdens deze 'Miniles Leesvaardigheid' koppel je een bepaalde vaardigheid 
aan het voorleesboek en daarna oefenen de leerlingen in hun zelfgekozen boek. Eenvoudig, direct toepasbaar en e�ectief!

THEMA: ‘EERSTE HULP BIJ LEESPROBLEMEN’

Kinderen met een leesprobleem, die veel -technisch- oefenen maar 
daardoor hun leesplezier kunnen verliezen, verdienen extra aandacht. 
Juist deze groep kun je gericht helpen bij het zoeken en vinden van 
aansprekende verhalen in de vorm van passende materialen, zoals 
gesproken boeken of boeken met een aansprekende vormgeving. 
Leerlingen hebben veel baar bij het verrijken van de leesomgeving in de 
klas door dagelijks aanbieden van de basiswerkvormen voorlezen, vrij 
lezen en praten over boeken. In deze workshop krijg je veel praktische tips 
en aansprekende boektitels, die kunnen helpen om juist deze leerlingen 
met plezier te laten lezen.

07/06 2022

15:30 - 17:30 uur

Kapelle

24/05 2022

15:30 - 17:30 uur

Brede School Tholen

30/05 2022

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek ‘s Gravenpolder

10/05 2022

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Zierikzee

14/09 2021

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Zierikzee

20/09 2021

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Goes

21/09 2021

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Heinkenszand

18/05 2022

inloop: 19:00 uur
aanvang: 19:30 - 21:15 uur

Bibliotheek Goes
Bibliotheek Zierikzee

08/03 2022

15:30 - 17:30 uur

Brede School Tholen

15/03 2022

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Kruiningen

21/03 2022

15:30 - 17:30 uur

Bibliotheek Goes

MEER INFORMATIE, CONTACT OF AANMELDEN?
Kijk op www.bibliotheekoosterschelde.nl/educatie
Of mail team jeugdeducatie: educatie@bibliotheekoosterschelde.nl


