BiebWijzer
Educatie
Aanbod BSO

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

Keuze aanbod leesbevordering

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

Bezoek in de groep
KOS (online) lessen			
Diverse werkvormen, 			
van Kraak de code tot Black Stories

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.		
40 boeken per collectie			
€50,-			
					

Wisselend
€70,-

Boekenbende leesclub			
Minimaal 2 bijeenkomsten
Leesclub voor kinderen 			
offerte
van groep 6-8. Kinderen lezen de boeken
thuis en op de groep. Tijdens de boekenbende
bijeenkomsten bespreken we de boeken.
Er is aandacht voor persoonlijke voorkeuren
en we besteden aandacht aan het ‘clubgevoel’.
In overleg met BSO wordt bepaald hoe vaak de
boekenbende bij elkaar komt.
Leesavontuur 			10 weken		
Vanaf 7 jaar				
offerte
Theaterlezen				4 weken
7-12 jaar				offerte
Les(sen) op maat			 ontwikkeling/uitvoer
Verdieping of nieuw format		
offerte

Ouderavond/-kamer		 1½ uur 			
Informatiebijeenkomst of workshop over
leesbevordering; 6-12 jaar, overige opties
zie BiebWijzer Kennemerwaard College

€200,-

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.

Digitale
geletterdheid

Burgerschap

Adviesgesprek			op aanvraag
Vraag ophalen, speerpunten, 		
gratis
samenwerkingen opzoeken
Voortgangsgesprek
		op uitnodiging		
Mediaplan evalueren en 			
gratis
nieuwe doelen stellen

Keuze aanbod groepsbezoek

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.

Groene Energie
		8 weken
		
Groep 6-8 lessenreeks van 1 uur
€500,- 		
		
		
Les(sen) op maat		
ontwikkeling/uitvoer
		
Verdieping of nieuw format
offerte			
			

Kunst & Cultuur

Computational Thinking - Programmeren en meer
Botje Bij		
		2,5 uur
groep 1-4				€110,Lego WeDo		
		
2,5 uur			 			
groep 5-6				€110,		

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

Scratch 				3 weken x 2 uur		
groep 7-8				€ 270,Programmeren serie lessen		
5 lessen op locatie			
Minimaal 7 en maximaal 12
leerlingen per workshop

5 weken			
€ 500,-

Programmeercircuit eenmalig 		
Eenmalig op locatie of in de Prutshub

1,5 uur
€ 70,-

		

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,-

Ouderavond/-kamer 		

1½ uur 			
Informatiebijeenkomst of workshop
€200,digitale geletterdheid 6-12 jaar,
overige opties zie Pijler Kennemerwaard College

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.
Alle genoemde
prijzen zijn excl. BTW

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

Digitale geletterdheid

Burgerschap

Kunst & Cultuur
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