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Met deze handige brochure zie je eenvoudig met welke ABOS-programma’s je het lees- en 
mediaplan van jouw school kunt invullen voor de leerlijnen lezen, digitale geletterdheid, en 
film en theater. Per lijn is te zien welke programma’s voor welke groep relevant zijn. Bovendien 
staan per programma kort de specificaties over kosten, duur en type programma vermeld.

Daarnaast staan bij de programma’s van de lijn digitale geletterdheid de relevante competenties vermeld. 
Deze lijn is door de SLO opgedeeld in vier competenties, namelijk mediawijsheid, informatievaardigheden, 
computational thinking en ICT-basisvaardigheden. Als per (combi-)groep en per (combi-)jaar twee 
programma’s uit de lijn digitale geletterdheid worden gekozen, dan zijn de leerlingen van deze groep 
digitaal geletterd volgens de richtlijnen van SLO.

Naast deze brochure ga je naar dnk.nl/abos voor:

• meer informatie over de inhoud van de programma’s,
• een overzicht met de competenties per ABOS-programma,
•	 in	de	toekomst	extraatjes	zoals	filmpjes	en	kleurplaten,
• de beschikbare titels voor de Voorleescollecties en Prentenboektoppers,
•	 het	inschrijfformulier.
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GROEP 1 & 2

KINDCENTRUM

Boeken op het Kindcentrum
collectie | prijs: € 49,50 (Basis Abonnement)
Schaf een bibliotheekpas aan en leen, voor educatief gebruik, mooie 
boeken uit de collectie van DNK.

Griffels en Penselen
collectie | leentermijn: 3 - 6 weken | prijs: 2 uur
Alle boeken die in 2019 werden bekroond met een griffel en/of 
penseel zijn in 2020 als collectie te leen.

Assen Leest Voor!
op school | duur: wekelijks een uur | prijs: 1 uur
Een vrijwilliger komt wekelijks op school voorlezen aan groepjes 
kleuters die deze extra aandacht goed kunnen gebruiken.

BoekenPret
op school | duur: gehele schooljaar | prijs: 5 uur
Leesbevorderingsprogramma voor thuis en op school. De 
leesmediaconsulent geeft advies, biedt ondersteuning en levert de 
materialen.

De Schatkast van de Bieb
bibliotheekbezoek | duur: 1 uur | prijs: 2 uur
Meespeelprogramma waarbij wordt gezongen, verteld, gespeeld en 
de kinderen wegwijs worden gemaakt op de jeugdafdeling.

Gedichteling
gastles + collectie | duur: 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 4 uur
De kleutergroep brengt onder begeleiding van de leesmediaconsulent 
een “bezoek” aan de Gedichteling en komt bij alle attracties in 
aanraking met de verschillende aspecten van gedichten.

Juffrouw Julia’s Jaszakken
gastles | duur: 1 uur | prijs: 3 uur
De biebjuf, die net zo’n jas als Juffrouw Julia uit het grappige 
prentenboek heeft, komt in de groep vertellen. Naast haar speciale jas 
neemt ze ook een koffer vol boekjes en knuffels mee.

Kasper en Flip  
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
‘Kasper en Flip in de werkplaats’ van Lars Klinting is naast een 
prachtig verhaal ook een boeiend boek over techniek en ondernemen. 
Bij de collectie hoort een handleiding vol suggesties en een krat 
met materialen voor een werkplaats in de groep. Beschikbaar als 
PrentenboekTopper én als voorleescollectie.

Lievelingsboekenparade
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 4 uur
Dit programma laat kinderen kennismaken met de favoriete boeken 
van klasgenoten en toppers uit de bieb. Hierbij ontdekken de kinderen 
welke boeken zij leuk vinden.

Themacollecties op maat
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken |  
prijs: 2 uur of € 40,00
Ontvang informatieve en/of verhalende boeken rond een bepaald 
thema.

Nederland
collectie | leentermijn: 5 – 6 weken | prijs: 2 uur
Aan de hand van het maxi-prentenboek (en PrentenboekTopper) 
‘Nederland’ van Charlotte Dematons én een ruime collectie boeken 
over verschillende aspecten van Nederland leren de kleuters ons land 
goed kennen. 

Prentenboek TopTien 2020
gastles | duur: in overleg | prijs: vanaf 2 uur 
collectie | leentermijn: 3 - 6 weken | prijs: 2 uur
Deze 10 prachtige prentenboeken worden door ouders en/of 
bovenbouwleerlingen samen met de kinderen bekeken en voorgelezen. 
(In de periode voorjaarsvakantie - zomervakantie kan de collectie ook 
met lessuggesties worden geleend.)

PrentenboekTopper
collectie | leentermijn: 3 - 6 weken | prijs: 2 uur
Kies uit mooie collecties die zijn samengesteld rond populaire boeken 
en boekfiguren. Inclusief extra materiaal zoals vertelplaten voor in 
een kamishibai, speeltips en maxiboeken. Kijk op dnk.nl/abos voor de 
beschikbare titels.

Voorleescollectie
collectie | leentermijn: 3 - 6 weken | prijs: 2 uur
Per groep ontvang je 30 exemplaren van hetzelfde boek, zodat er 
zowel op school als thuis met het boek gewerkt kan worden. Kijk op 
dnk.nl/abos voor de beschikbare titels.

Voorleeskaravaan
leesbevorderingsprogramma | duur: gehele schooljaar | prijs: 1 uur
Een pabo-student leest wekelijks voor aan een kleuter uit een gezin 
met een migratie-achtergrond. (Aanmelding rond de zomer. Houd 
hiervoor de speciale mailing in de gaten.)

Voorleespicknick 
DNK bezoek | duur: 1 uur | prijs: gratis
Tijdens het Nationale Voorleesontbijt 
op woensdag 22 januari 2020 nemen 
kinderen in groepjes deel aan een 
gezellige picknick in DNK. Tijdens het 
ontbijt wordt er door bekende Assenaren 
voorgelezen uit het Prentenboek van het 
Jaar 2020. 

3



Bas en Daan
gastles | meerdere leerlijnen | duur: 1 uur | prijs: verrekening Cultuurmenu
Maak kennis met het prentenboek ‘Bas en Daan graven een gat’ 
van Mac Barnett en Jon Klassen. Deze gastles is de start van het 
gelijknamige project binnen het Cultuurmenu.

Beestachtig
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Binnen dit thema kiezen kinderen een aantal boeken. Voor elk gelezen 
boek krijgen ze een sticker voor in hun leespaspoort. 

De Schatkamer van Annie M. G. 
Schmidt
gastles | duur: 1 uur | prijs: 3 uur
De leesmediaconsulent neemt een koffer 
vol pareltjes uit het werk van de “koningin 
van de jeugdliteratuur” mee en verzorgt 
een les vol herkenning.

Griffels en Penselen – Kinderboekenweek
gastles | duur: in overleg | prijs: vanaf 2 uur
De leerlingen krijgen een kijkje in de bekroonde boeken van dit jaar.

Het Kakelbonte Kabinetje NIEUW
gastles + collectie  |  duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur   
Om later boeken te leren kiezen en te waarderen is het van belang dat 
leerlingen op de hoogte zijn van verschillende soorten boeken. Met dit 
programma wordt dat op een speelse wijze duidelijk gemaakt.

GROEP 5 & 6

Beestachtig
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Binnen dit thema kiezen kinderen een aantal boeken. Voor elk gelezen 
boek krijgen ze een sticker voor in hun leespaspoort. 

Boekentest + Boekvlogger
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Weet wat je leest! Door vragen te beantwoorden en een boekrecensie te 
maken, worden kinderen bewust van wat ze lezen.

De Schatkamer van Annie M. G. Schmidt
gastles | duur: 1 uur | prijs: 3 uur
De leesmediaconsulent neemt een koffer vol pareltjes uit het werk van de 
“koningin van de jeugdliteratuur” mee en verzorgt een les vol herkenning.

De Schatkamer van Roald Dahl
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Wie was Roald Dahl en welke boeken heeft deze beroemde schrijver 
geschreven? De leerlingen leren de schrijver (beter) kennen en gaan aan 
de slag met zijn taal en de personages in zijn boeken.

E-books in de Klas
gastles | meerdere leerlijnen | duur: 2 uur | prijs: 3 uur
Met ‘E-books in de klas’ maken leerlingen kennis met digitaal lezen.

GROEP 3 & 4

Lettersoep
groep 3 | collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
Deze collectie is een echte smaakmaker voor kinderen die leren lezen en 
zit vol boeken over letters, woorden en lezen. Zo wordt op speelse wijze 
de letterhonger gestild. Yummie!

Poemmasjien
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Iedereen kan een dichter zijn, dus ook elk kind. Door deze lessen maken 
de leerlingen kennis met gedichten én veranderen ze zelf ook in kleine 
dichters. 

Sprookjes sprokkelen NIEUW
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs 5 uur
In dit programma vol magie en fantasie worden volks- en 
cultuursprookjes besproken. Ook gaan de leerlingen als echte 
Sprookjessprokkelaars zin voor zin een sprookje bij elkaar ‘sprokkelen’.

Voorlezen in groep 3-4
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
De leerkracht als smaakmaker. De collectie bevat heel veel mooie 
voorleesboeken om in de klas met z’n allen van te genieten, of in kleine 
groepjes met ouders die komen voorlezen. Met lessuggesties.

Zomerlezen
gastles | duur: 1 uur | prijs: 2 uur
Niet elk kind pakt uit zichzelf een boek om tijdens de vakantie ter 
ontspanning te lezen. Voor hén is zomerlezen ontwikkeld!

Europese Verhalenkoffer
collectie | meerdere leerlijnen | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
In de verhalenkoffer zitten tien verhalen uit 
Europese landen over Europese thema’s. 
Elk met een souvenir.

Griffels en Penselen – Kinderboekenweek
gastles | duur: in overleg | prijs: vanaf 2 uur
De leerlingen krijgen een kijkje in de bekroonde boeken van dit jaar.

Kaftje Kijken
gastles | duur: 1 uur | prijs: 2 uur
Elk boek heeft een kaft. De groep gaat spelenderwijs uitvinden wat een 
kaft zegt en wat de relatie is met de inhoud.

Studio Poëzie
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
In ‘Studio Poëzie’ komen gedichten tot leven in een stop-motion.

Voorlezen in groep 5-6
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | Prijs: 2 uur
De leerkracht als smaakmaker. In groep 5 en 6 is voorlezen nog steeds 
erg belangrijk en leuk! De collectie bevat mooie voorleesboeken 
voorzien van lessuggesties.

GROEP 7 & 8

1 tegen Allen (+ versie voor SBO/SO)
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
De klas wordt uitgedaagd om ‘boek-gerelateerde’ opdrachten uit te 
voeren. Aan het begin tekenen de groep en de bieb een heus contract 
en bepalen ze samen de inzet.

Asser Kinderjury/Leesprikkel SBO
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | 
prijs: 5 uur + boeken
Leerlingen nemen zitting in de Kinderjury; ze lezen, beraadslagen en 
doen een quiz.

Europese Verhalenkoffer
collectie | meerdere leerlijnen | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
In de verhalenkoffer zitten tien verhalen uit Europese landen over 
Europese thema’s. Elk met een souvenir.

Fata Morgana
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Legenden, mythen, sagen, fabels en sprookjes uit alle windstreken; 
dát is Fata Morgana. Na de introductie duiken de kinderen zelf in de 
boeken.

Griffels en Penselen – Kinderboekenweek
gastles | duur: in overleg | prijs: vanaf 2 uur
De leerlingen krijgen een kijkje in de bekroonde boeken van dit jaar.

Inclusie & Diversiteit NIEUW
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken l prijs: 5 uur
Wat de een normaal vindt, is voor de ander vreemd. Zoveel mensen, 
zoveel verschillen; in een inclusieve samenleving wordt niemand 
buitengesloten. De leesmediaconsulent introduceert een collectie 
boeken waarin het gaat om diversiteit. Deze bevat onder meer een 
afsluiting in de vorm van de mensenbieb: ‘levende boeken’ vertellen 
hun bijzondere verhalen.

Nationale Voorleeswedstrijd
gastles | duur: 1,5 uur | prijs: 3 uur
Stuur de schoolkampioen naar de Asser voorleeswedstrijd en wellicht 
de finale! Om optimaal voorbereid te zijn, komt de leesmediaconsulent 
langs om een workshop te verzorgen.

Kinderboekenweek in DNK
groep 8 | DNK bezoek | duur: 3 uur | prijs: 3 uur
Dit jaar vieren we de Kinderboekenweek met het spel ‘ZOEF! Boek 
je trip en… Go!’ In het spel maakt groep 8 kennis met de meest 
onmisbare boeken voor de reis van hun leven. (Met theaterworkshop,  
kunstexperience en biebcircuit.)

Klimaatverandering NIEUW
gastles + collectie | duur: 2 x 1uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Het boek bij dit programma is ‘Palmen op de Noordpool’ van Marc ter 
Horst. Dit grappige boek zit vol thema’s om in de les mee aan de slag 
te gaan. De collectie bevat themaboeken, een uitgebreide lesbrief, 
snelle proefjes en praktische opdrachten rondom klimaatverandering. 

Nederland Leest Junior
gastles | duur: 1 uur | prijs: 2 uur
‘Borealis’, een ijzingwekkende ecothriller 
door Marloes Morshuis; van over de 
hele wereld worden 13-jarige kinderen 
ontvoerd en naar een geheime locatie in 
Alaska gebracht. Daar in de ijzige koude 
worden de ‘uitverkorenen’ opgeleid om

een dreigende klimaatramp te overleven. Maar zitten zij daar wel op 
te wachten? De leesmediaconsulent verzorgt een introductie.

Nederlandse Kinderjury
gastles | duur: 1 uur | prijs: 2 uur
Maak kennis met de Nederlandse Kinderjury! De kinderen in de klas 
worden gestimuleerd om méér en kritischer te lezen.

Studio Poëzie
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
In ‘Studio Poëzie’ komen gedichten tot leven in een stop-motion.

Toppers uit de Bieb + schoolWise
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur
Voor elk gelezen boek krijgt de leerling een sticker voor in het 
leespaspoort. En wat is de topper van alle gelezen boeken? De leerling  
prijst zijn of haar favoriet aan via de schoolWise portal.

Vergeten Oorlog
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
Ontvang een koffer met jeugdboeken van bekende schrijvers over 
minder bekende aspecten van de oorlog. (Incl. (digitale) materialen.)

Voorlezen in groep 7-8
collectie | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
De leerkracht als smaakmaker. In de bovenbouw is voorlezen 
ook nog steeds erg belangrijk en leuk! De collectie bevat mooie 
voorleesboeken voorzien van lessuggesties.

lezen
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6

TEAM

OUDERS

Boekenkring NIEUW
teamtraining | duur: 1,5 – 2 uur | prijs: € 100,00
Veel kinderen houden van dezelfde auteurs of genres. Dit 
programma kan daar verandering in brengen door een rotonde van 
leesbevordering te zijn. De ‘Boekenkring’ is geschikt voor groep 1 t/m 
8 en hoort bij ‘vrij lezen’.

Inspiratiefestival 
Kinderboekenweek
bij DNK | duur: 1 middag | prijs: € 12,50 p.p.
Een middag vol inspiratie en input 
rondom het thema “Reis mee!” voor in de 
klas. Ga op pad en maak zelf een keuze 
uit ons aanbod: workshops boordevol
lesideeën, een DIY- klaslokaal, 

masterclasses, de “stel je eigen lespakket samen”-stand, voorleeslessen 
en een meet & greet met kinderboekenschrijver Anna Woltz!

Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen
bij DNK | duur: 1 avond | prijs: € 12,50 p.p.
In aanloop naar de Nationale Voorleesdagen is er bij DNK een 
inspiratieavond voor medewerkers van peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven, en leerkrachten van groep 1 en 2. De avond geeft 
praktische tips en suggesties die direct toepasbaar zijn in de groep.

Open Boek (leescoördinatoren)
regionale cursus | duur: 4 x 3 uur | prijs: € 330,00 p.p.
Cursus voor aankomende leescöordinatoren. De cursus is met 40 RU 
(registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Nascholingsbijeenkomsten Leescoördinatoren
regionale cursus | duur: 2 uur | kosten: € 40,00 p.p.  
(extra deelnemers per school: € 20,00 p.p.)
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met studiebijeenkomsten 
voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training ‘Open 
Boek’ hebben gevolgd. Het doel van de nascholing is het op peil 
houden van de kennis en kunde van de leescoördinator en om 
verdieping aan te brengen. Hiermee blijft het certificaat van de 
training ‘Open Boek’ geldig.

Presentatie Griffels & Penselen
duur: 1,5 - 2 uur | kosten: € 100,00
Stap met de leesmediaconsulent in de wereld van de Griffels en 
Penselen. Welke boeken zijn door de deskundige jury bekroond en 
waarom? En wat kun jij ermee in de groep?

Workshop Interactief Voorlezen
duur: 3 uur | prijs: € 85,00 p.p.
Je leert wat interactief voorlezen in de praktijk inhoudt, namelijk met 
de kinderen in gesprek gaan over een boek en een voorleessituatie 
creëren als gerichte luister- en denkactiviteit.

Koffieochtend ‘Eerste Hulp bij Voorlezen’
ouders van jonge kinderen | duur: 1 uur | prijs: € 100,00
Ouders vinden het soms moeilijk om voor te lezen. Tijdens deze 
bijeenkomst bieden we de ouder concrete handvatten om elk 
voorleesmoment tot een succes te maken.

Koffieochtend ‘Taalhuisinloop’
duur: 1 uur | prijs: gratis (mede mogelijk gemaakt door gemeentelijke 
subsidie)
Een taalhuismedewerker informeert ouders over het belang van goed 
kunnen lezen en schrijven, zodat zij hun kinderen kunnen helpen bij 
hun huiswerk, het invullen van een formulier of hen een boek kunnen 
voorlezen.

Presentatie Griffels & Penselen
duur: 1,5 – 2 uur | prijs: € 100,00
Stap met de leesmediaconsulent in de wereld van de Griffels en 
Penselen. Welke boeken zijn door de deskundige jury bekroond en 
waarom? En hoe kunnen ouders bijdragen aan de leesopvoeding van 
hun kinderen?

Training Ouders/Vrijwilligers in de Schoolbieb
in bibliotheek & op school | duur: 2x 2 uur | prijs: € 150,00
Centraal staat het belang van lezen, leesplezier en het 
kinderboekenaanbod.

lezen
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digitale geletterdheid

GROEP 1 & 2

DigiPret met Prentenboeken 
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | duur: 1 uur | prijs: 2 uur | 
mediawijsheid
De leerlingen ontdekken op speelse wijze dat er fysieke en digitale 
prentenboeken zijn.

Digitale Verhalen NIEUW 
gastles | meerdere leerlijnen | duur: 1 uur | prijs: 3 uur | mediawijsheid 
Fysieke boeken en digitale verhalen vullen elkaar goed aan. Zo zijn er 
boeken die met behulp van Augmented Reality tot leven komen, maar er 
zijn ook geanimeerde prentenboeken, e-books, voorleesfilmpjes en apps. 
Deze nieuwe media geven het voorlezen een heel andere beleving.

Kikker in de Digipoel 
collectie | meerdere leerlijnen | leentermijn: 3 of 6 weken | prijs: 2 uur | 
mediawijsheid
Met dit multimediale mediawijze programma maken kinderen kennis met 
diverse media. Tot de collectie behoren onder meer een iPad met apps, 
een fotocamera, lessuggesties, boeken, knuffels en verkleedkleren.

Kom je uitvinden?*
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
De klas leert spelenderwijs in het JackLab wat een uitvinding nou 
eigenlijk is. Dit ontdekken ze door het toepassen en bekijken van allerlei 
technieken

Wat het Lieveheersbeestje hoorde
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | 
prijs: verrekening Cultuurmenu | computational thinking
De kleuters leren de weg in de bibliotheek kennen en de basis van 
programmeren. Dit biebbezoek vormt de afsluiting van het gelijknamige 
project binnen het Cultuurmenu.

GROEP 3 & 4

GROEP 5 & 6

GROEP 7 & 8

Digitaal Tekenen!*
JackLab bezoek  | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling | 
computational thinking
Hoe teken je een ontwerp zodat je er een 3D-print van kunt maken? En 
hoe teken je nou een 2D-ontwerp om te lasersnijden? Met het thema 
‘Huis en Tuin’ zetten we deze kennis gelijk in en maken we van alles.

Digitale Speeltuin
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | duur: 1,5 uur | prijs: 3,5 uur | 
computational thinking - mediawijsheid
In de Digtiale Speeltuin maken leerlingen kennis met computational 
thinking, problemen oplossen, creatief en kritisch denken, samenwerken, 
communiceren en mediawijsheid.

De Chocoladevloot
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 1,5 uur | leentermijn: 
3 - 6 weken | prijs: 5 uur | informatievaardigheden – mediawijsheid
De Chocoladevloot is een online game waarmee leerlingen 
spelenderwijs informatievaardigheden ontwikkelen. Het programma 
bevat lessuggesties en een smakelijke collectie boeken.

Duik in de VR!*
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
Duik letterlijk in de VR en ontdek hoe je zelf 3D-beelden maakt die je 
in Virtual Reality kunt bekijken. De leerling ontdekt wat er nu al allemaal 
mogelijk is en wat er in de toekomst aankomt.

Multimediale Ontdekkingsreis
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | duur: 1,5 uur | prijs: 3,5 uur | 
computational thinking - informatievaardigheden – mediawijsheid
In tweetallen gaan de leerlingen, bepakt met een iPad, op reis naar de 
jeugdafdeling, het JackLab en de Touch Table.

Informatievaardig met schoolWise
gastles | duur: 1 uur | prijs: 3 uur | informatievaardigheden
De leerlingen leren naar informatie te zoeken via de Portal schoolWise 
en ontdekken o.a. de vele links bij elk nieuwsbegrip/actueel onderwerp.

iPad Picknick 
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | duur: 1,5 uur | prijs: 3,5 uur | 
mediawijsheid
Via een menukaart gaan de kinderen aan de slag met verschillende 
apps i.c.m. bijbehorende boeken.

Jouw ontwerp in 3D!*
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: 
€ 3,50 per leerling | computational thinking
Tijdens deze les bekijken we de wereld van 
3D tekenen, 3D ontwerpen en 3D printen. 
Met de nadruk op het DIY-principe leren 
de leerlingen hoe ze deze techniek in 
kunnen zetten in het dagelijkse leven.

Techniek met Boeken
collectie | meerdere leerlijnen | termijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur |  
informatievaardigheden  - computational thinking 
Deze collectie bevat boeken over allerlei vormen van techniek: Scratch, 
Lego, programmeren, etc. En is (juist) ook geschikt voor kinderen die 
minder graag lezen.

Go-interactief!*
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
Programmeren en elektronica staan bij dit bezoek centraal. De kinderen 
gaat zelf aan de slag met snoertjes, sensoren, een code bug, Lego en 
andere handige spullen om interactieve objecten mee te maken.

Boekentest + Boekvlogger
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 2 x 1 uur | 
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur | mediawijsheid 
Weet wat je leest! Door vragen te beantwoorden en een boekrecensie te 
maken, worden kinderen bewust van wat ze lezen.

Duik in de VR!* 
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
Duik letterlijk in de VR en ontdek hoe je zelf 3D-beelden maakt die je 
in Virtual Reality kunt bekijken. De leerling ontdekt wat er nu al allemaal 
mogelijk is en wat er in de toekomst aankomt!

Find it! NIEUW
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur | leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur |  
informatievaardigheden
Kinderen leren welke informatie betrouwbaar is, waar ze die kunnen vinden 
en hoe ze er in hun eigen woorden een werkstuk mee kunnen maken. Zo 
worden kinderen een stuk weerbaarder op het wereldwijde web.

Jouw ontwerp in 3D!*
JackLab bezoek | duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
Tijdens deze les bekijken we de wereld van 3D tekenen, 3D ontwerpen 
en 3D printen. Met de nadruk op het DIY-principe leren de leerlingen 
hoe ze deze techniek in kunnen zetten in het dagelijkse leven.

Mediawijs? Bewijs het maar!
bibliotheekbezoek | meerdere leerlijnen | duur: 1 uur | prijs: 2 uur |  
mediawijsheid
Leerlingen gaan middels een iPad aan de slag met acht stellingen.

Red de Plancius
gastles + collectie | meerdere leerlijnen | duur: 1,5 uur | leentermijn:  
3 - 6 weken | prijs: 5 uur | informatievaardigheden - mediawijsheid
Een spannende game voor de hele klas! De leerlingen vergroten hun 
informatievaardigheden met behulp van bijgeleverde collectie en 
lessuggesties.

Techniek met Boeken
collectie | meerdere leerlijnen | termijn: 5 - 6 weken | prijs: 2 uur |  
informatievaardigheden - computational thinking
Deze collectie bevat boeken over diverse vormen van techniek: Scratch, 
Lego, programmeren, proefjes doen, etc. En is (juist) ook geschikt voor 
kinderen die minder graag lezen.

Tijdjagers NIEUW
gastles + collectie | duur: 2 x 1 uur |  
leentermijn: 5 - 6 weken | prijs: 5 uur |  
informatievaardigheden
Lees de boeken, speel het spel en ontcijfer 
de boodschap! De leesmediaconsulent 
verzorgt de introductie en levert de 
collectie boeken en materialen. Daarna is 
het lezen geblazen.

Zullen we samen 2D’en?*
JackLab bezoek| duur: 1,5 uur | prijs: € 3,50 per leerling |  
computational thinking
Kruip in de huid van een grafisch vormgever, animator of illustrator! Want 
dat zijn de beroepen waar we 2D tekenen tegenkomen. De leerling leert 
zelf 2D-technieken in te zetten om tot mooie ontwerpen te komen.

Digitale geletterdheid

De ABOS-programma’s van de lijn digitale geletterdheid 
voldoen aan de competenties van SLO/Kennisnet.  

Zie dnk.nl/abos voor meer informatie. 
Bron: SLO/Kennisnet

*)  De programma’s in het JackLab worden voorafgegaan 
door een voorbereidende les op school en de leerkracht 
ontvangt instructies en inspiratie voor het geven van een 
vervolgles op school. 
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film
 en theater

GROEP 3 & 4

GROEP 5 & 6

GROEP 7 & 8

Theaterpret op School NIEUW
gastles | duur: 1 uur | prijs: € 3,50 per leerling
De leerlingen van groep 3 en 4 leren spelenderwijs toneelspelen. Ze 
maken gebruik van hun fantasie, leren samenwerken en vergroten hun 
zelfvertrouwen. De les is gekoppeld aan een thema.

Alle Kinderen hebben Rechten 
(in jan-feb 2020 met gratis bioscoopbezoek)

gastles + collectie | leentermijn 5 - 6 weken | duur: 2 x 1 uur | prijs: 5 uur 
collectie | leentermijn 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
De leesmediaconsulent gaat met de groep in gesprek over kinderrechten  
(in de periode jan-feb 2020 ook a.d.h.v. het filmbezoek). De collectie is 
in andere periodes ook te leen zonder gastlessen.

Boek en Bios Programma
bioscoopbezoek | prijs: vanaf € 3,50 per leerling | minimaal 15 leerlingen
Met de hele klas naar de film? Dat kan! Ga mee op film-avontuur met 
‘Dolfje Weerwolfje’ of ontdek hoe ‘Superjuffie’ alle problemen oplost. Bij 
elke film ontvang je van tevoren het bijbehorende boek en het lespakket, 
zodat je het bioscoopbezoek goed kunt voorbereiden.

Theaterles op School NIEUW
gastles | duur: 1 uur | prijs: € 3,50 per leerling
Groep 5 en 6 leren in deze theaterles op een speelse manier meer over 
het theater. Niet alleen leren ze samenwerken en te kijken naar elkaar, 
maar ook gebruiken ze hun fantasie, verschillende emoties en leren ze 
hoe je je lijf daarbij kunt inzetten.

Alle Kinderen hebben Rechten 
(in jan-feb 2020 met gratis bioscoopbezoek)

gastles + collectie | leentermijn 5 - 6 weken | duur: 2 x 1 uur | prijs: 5 uur 
collectie | leentermijn 5 - 6 weken | prijs: 2 uur
De leesmediaconsulent gaat met de groep in gesprek over kinderrechten  
(in de periode jan-feb 2020 ook a.d.h.v. het filmbezoek). De collectie is 
in andere periodes ook te leen zonder gastlessen.

Boek en Bios Programma
bioscoopbezoek | prijs: vanaf € 3,50 per leerling | minimaal 15 leerlingen
Met de hele klas naar de film? Dat kan! Ga mee op film-avontuur met 
‘Minoes’ en ‘Wonder’ of ga terug naar de Middeleeuwen in ‘Brief voor de 
Koning’. Bij elke film ontvang je van tevoren het bijbehorende boek en 
het lespakket, zodat je het bioscoopbezoek goed kunt voorbereiden.

GROEP 1 & 2

Theaterpret op School NIEUW
gastles | duur: 1 uur | prijs: € 3,50 per leerling
Een les vol plezier voor de kleuters van groep 1 en 2. De leerlingen 
maken een theatrale reis en leren meer over het laten zien van emoties, 
zoals boosheid en verdriet, en hoe je je in kunt leven. Hoe beeld je 
bijvoorbeeld een bange muis uit en hoe loop je als een piraat? De les is 
gekoppeld aan een thema.

Theaterbezoek
theaterbezoek | prijs: gratis
De groepen uit de bovenbouw bezoeken een theatervoorstelling in De 
Nieuwe Kolk. Deze voorstelling is onderdeel van het Cultuurmenu en 
wordt bekostigd uit cultuureducatie gelden. De realisatie van dit project 
vindt plaats in samenwerking met het ICO. 

Theaterles op School NIEUW
gastles | duur: 1 uur | prijs: € 3,50 per leerling
De leerlingen van groep 7 en 8 maken in deze les op een speelse 
manier kennis met theater. De kinderen leren zich verplaatsen in situaties 
en personages, leren samenwerken en gebruiken hun fantasie en 
improvisatietalent. Laat de groep 8 musical maar komen!

Wil je meer informatie?

We helpen je graag verder op dnk.nl/abos
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dnk.nl/abos

Kinderboekenweek 2019 in DNK  
Thema: Op reis!

ZA 12 OKT 
Viering Kinderboekenweek

Op deze zaterdagmiddag is er voor 
kinderen veel te beleven in DNK. Op 
verschillende podia in de bibliotheek 

treden populaire kinderboekenschrijvers op en in het theater is 
een jeugdvoorstelling over Odysseus te zien. Verder zijn er leuke 
activiteiten in bijvoorbeeld het JackLab en is er volop gezelligheid!

Er wordt nog gewerkt aan het programma. Houd daarom dnk.nl in de 
gaten voor meer informatie.


	_GoBack
	_GoBack

