BiebWijzer
Educatie
Aanbod 0 - 6 jaar

Lezen & Taal
Structurele leesbevordering
BoekStart consulente op locatie

Bij afname van twee verschillende modules of meer volgt per extra module 5%
korting met een maximum van 25%. Voor de kinderopang is dit op basis van
maximaal 16 leerlingen per groep. Voor groep 1/2 is dit op basis van maximaal
30 leerlingen per groep, met een meer prijs van €2,-.

Groepsbezoek in de bibliotheek

Plan, injectie collectie, lesmateriaal, monitor, …

Consulent 4 uur per maand		
40 uur per jaar		
					offerte
Consulent 2 uur per week		
80 uur per jaar		
					offerte
Consulent 3 uur per week		
120 uur per jaar		
					offerte
			
Consulent op projectbasis 		
module ouderparticipatie inclusief
boekenpretcollectie

Leesbevordering naar keuze (los aanbod)

offerte 		

Consulent op projectbasis 		
offerte 		
implementatie digitale prentenboeken		
Consulent op projectbasis 		
module vve ondersteuning

offerte 		

Consulent op projectbasis 		
zomerprogrammering VVE / OAB

offerte 		

Adviesgesprek		
		op aanvraag
						gratis
Voortgangsgesprek 			
jaarlijks
						gratis

Aanvulling collectie
Abonnementsvormen

Voorlezen				45 min		
met vertelkastje en verwerkingsactiviteit
€55,Thema in overleg
Letterdief				1 uur		
Groep 1/2				€70,Opdrachten n.a.v. het boek Ch. Dematons”

Groepsbezoek in de klas/groep
Voorlezen				45 min		
met vertelkastje en verwerkingsactiviteit
€55,-		
thema in overleg

Jaarcampagnes
Kinderboekenweek 		
les idee		
Groep 1-2 (digibord)les en materialen
€85,			
		
Nationale Voorleesdagen		 les idee		
Groep 1/2 (digibord)les en materialen
€85,- 		

Ouderavond 				1 ½ uur
informatieavond leesbevordering 0-6 jaar

€200,-

Monitor op maat 			

offerte

gesprek, afname, analyse, leesplan , advies

Schoolbibliotheek

Adviesgesprek				op aanvraag		
						gratis
Sanering
		per uur		
collectie saneren en titelsuggesties ter verv.
offerte		

Instellingen abonnement		 per jaar
20 materialen voor 6 weken		
zie website		
			
BoekToer I				per jaar
40 boeken per collectie			
€150,-			
			
BoekToer II				per 2 mnd.		
en krijgen 20%
40 boeken per collectie			
€50,					
per maand
basisabonnement
Docenten/PM’ers krijgen
Boekenpret collectie
€30,Docent
Lenen van collectie
20% korting op een
korting
op een
			
basisabonnement

Zelf lid worden?

bknw.nl/onderwijsactie

Heb je een keuze gemaakt of zijn er
nog vragen Mail naar educatie@bknw.nl
en wij nemen contact met je op.
Je kunt je keuze ook doorgeven via het
online aanvraagformulier. Deze vind je op
bknw.nl/educatie of scan de QR-code.
Gasthuisstraat 2 - 1811 KC - T 072 515 66 44 - educatie@bknw.nl
www.bibliotheekkennemerwaard.nl
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Alle genoemde
prijzen zijn excl. BTW

