BiebWijzer
Educatie
Aanbod 6 - 12 jaar

Keuze aanbod leesbevordering

Lezen & Taal
Structurele leesbevordering
Consulent op school

Jaarplan, kleine injectie collectie, ondersteuning
uitvoering leesplan leesbevorderingsactiviteiten

Consulent 4 uur in de maand		
40 uur per jaar
						€2.200,- *
Consulent 2 uur per week		
80 uur per jaar
					€4.400,-*
Consulent 3 uur per week		
120 uur per jaar		
				
		€6.600,-*
		
Consulent 4 uur per week		
160 uur per jaar		
				
€8.800,-*
			
Adviesgesprek				op aanvraag		
						gratis
		
Voortgangsgesprek 			
op uitnodiging		
						gratis
*Op basis van gemeentelijke subsidies is een korting toe
te kennen op de basisprijs van € 55,- per uur.

Aanvulling collectie
Bibliotheekabonnementen
Klassenpas				per jaar
1 boek per leerling per keer, 		
€47,50
bij bezoek met de klas,
reserveren niet mogelijk			

Bij afname van twee verschillende modules of meer volgt per extra module 5% korting met een maximum
van 25%. Op basis van maximaal 30 leerlingen per groep, met een meerprijs van €2,00.- per extra leerling.

Groepsbezoek in de bibliotheek
Letterdief		
Groep 1/2
Werken met opdrachten uit het boek
Alfabet van Charlotte Dematons

1 uur		
€70,-

Wereld vol letters
Groep 3
Zoeken naar letters en 			
daar bizarre woorden mee maken		

1 uur		
€70,-

Dichten met de Grumpel Groep 4
Een ontdekkingsreis maken rondom
verschillende gedichten

1 uur		
€70,-

Tijdzappen		
Groep 5/6
Stap met dit magazine terug in de tijd
van de inpoldering van Noord-Holland

1 uur
€70,-

Groepsbezoek in de klas
KOS les			
Diverse werkvormen, 			
van Kraak de code tot Black Stories

wisselend van duur
€70,-

Les of lessenreeks op maat
Verdieping of nieuw format		

ontwikkeling/uitvoer
offerte		

Jaarcampagnes
Kinderboekenweek 			
lesidee		
Groep 1-8 (digibord)les en materialen
€85,			
		
Nationale Voorleesdagen		 lesidee		
Groep 1/2 digitale vertelplaten
€85,- 			
(bestellen voor december)
Scoor een Boek
		lesidee			
Groep 5/6 promofilm en materialen
€85,-			
Nederland Leest junior 		lesidee			
Groep 7/8 boeken (bestellen voor juni)
€85,		

Ouderavond/-kamer		 1½ uur 			
Instellingen abonnement		 per jaar
Informatiebijeenkomst of workshop over
€200,20 materialen voor 6 weken		
zie website		 leesbevordering 6-12 jaar
			
BoekToer I				per jaar
Monitor 				dec-feb		
40 boeken per leencollectie		
€150,-			
Gesprek, informatie, standaard analyse,
€300,			
bijeenkomst directie
BoekToer II				per 2 mnd.		
40 boeken per leencollectie		
€50,-			
Monitor op maat 			
ontwikkeling/uitvoer
					
Standaard plus leesplan,
offerte
gesprek met team, vervolgadvies
Schoolbibliotheek

Adviesgesprek				op aanvraag		
						gratis

Zelf lid worden?

Docenten/PM’ers krijgen
20% korting op een
basisabonnement
bknw.nl/onderwijsactie

Kijk voor een uitgebreide
omschrijving van ons aanbod op
www.bknw.nl/educatie.

Sanering tot 150 leerlingen
Uitzoeken van boeken in schoolbibliotheek

3 dagdelen		
€660,-		

Sanering vanaf 150 leerlingen
Uitzoeken van boeken in schoolbibliotheek
			
Plaatsing
		
Inrichting geëtiketteerde boeken volgens
eigen notering of bibliotheek
(AK,E A,B,C,AJ en J)

4,5 dagdeel		
€990,1,5 dagdeel		
€330,-

Inrichting
			3 dagdelen		
Inventarisatiegesprek wensen en behoeften, €660,-		
leesomgeving inrichten met
aanwezig meubilair en materiaal
Collectie rapport			 2 dagdelen
QuickScan hiaten signaleren huidige collectie €440,en schriftelijk advies nieuw te kopen boeken

Digitale
geletterdheid
Structurele digitale geletterdheid
Consulent op school
Mediaplan, lessen op maat, nieuwste materialen
Consulent 4 uur in de maand
40 uur per jaar
						€2.200,-*
		
		
Consulent 2 uur per week
80 uur per jaar
						€4.400,-*
				
Consulent 3 uur per week		 120 uur per jaar		
						€6.600,-*
			
Consulent 4 uur per week
160 uur per jaar
						€8.800,-*
			
Adviesgesprek				op aanvraag		
						gratis
		
Voortgangsgesprek
		op uitnodiging		
					
gratis

Digital Storytelling - Verhaal als basis
Comic life met/zonder Lego 		
Stripverhaal maken met app,		
inclusief 10 iPads van de bibliotheek
in bruikleen

1,5 uur			
€97,50,- 			

Stop Motion 			
Filmtechniek waarmee speciale effecten
kunnen worden gecreëerd, inclusief 7 kleine
green screens in bruikleen

1,5 uur			
€97,50,-

Informatievaardigheden in de bibliotheek Slim online zoeken
Find It 				 1 uur			
Groep 5-8 leren welke informatie 		
€70,betrouwbaar is en waar te vinden

Maatwerk
Les of lessen reeks op maat
Verdieping of nieuw format		
			

ontwikkeling/uitvoer
offerte			

Ouderavond/-kamer 		
Informatiebijeenkomst of workshop 		
over digitale geletterdheid 6-12 jaar

1½ uur 			
€200,-

Burgerschap

*Op basis van gemeentelijke subsidies is een korting toe
te kennen op de basisprijs van € 55,- per uur.

Keuze aanbod digitale geletterdheid

Veilig Puberen		
Groep 6-8 lessenreeks over
media en seksualiteit

ouderavond + 3 lessen per groep		
€380,- per groep*

Computational Thinking - Programmeren en meer

Boek op Bezoek 		
Groep 5-8 lessenreeks 		
over maatschappelijke betrokkenheid

3 lessen		
€210,-

Bij afname van twee verschillende modules of meer volgt per extra module 5% korting met een maximum
van 25%. Op basis van maximaal 30 leerlingen per groep, met een meerprijs van €2,00.- per extra leerling.

Individueel bezoek Prutshub		
Inspirerende digitale omgeving 		
waar ontdekken centraal

zie openingstijden
gratis

Klassenbezoek Prutshub 		
Groep 1-8 programmeercircuit, 		
begeleiding 2 bibliotheekmedewerkers

1,5 uur			
€165,-

Coding on Tour 1 groep 		
Groep 1-8 circuit op locatie met 		
begeleiding 2 bibliotheekmedewerkers

1,5 uur			
€225.-

Alle genoemde

Mediawijsheid - Bewust omgaan met media
Level Up (offline/online)			
Groep 5/6 lessenreeks waarbij op 		
speelse manier inzicht wordt gegeven
over bewust en positief gamen

5 lessen			
€950,-/gratis*

Special Agents 			 5 uur			
Groep 7/8 leerlingen kruipen in 		
€97,50,de huid van een online rechercheur,
inclusief 10 laptops van de bibliotheek
in bruikleen
Media praat 				1 uur			
Groep 5-8 kringgesprek over 		
€70,(sociale) media met vraagkaarten

Les(sen) op maat		
ontwikkeling/uitvoer
Verdieping of nieuw format
offerte				
		
*Gratis voor basisscholen in gemeente HHW en Bergen
ivm gemeentelijke subsidie

Kunst &
Cultuur
Les(sen) op maat		
ontwikkeling/uitvoer
Verdieping of nieuw format van
offerte
lessen met als thema Kunst & Cultuur
met het verhaal als basis.
In samenwerking met Artiance vanuit het ABC Huis.

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.

Bibliotheek Kennemerwaard
is dé onderwijspartner
op het gebied van:
Lezen & Taal

Digitale geletterdheid

Burgerschap

Kunst & Cultuur
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