
BESTEL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE 
Je bestelt heel makkelijk online in de webshop van de Bibliotheek:

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/educatie/voortgezet-onderwijs.html
www.bibliotheeknijkerk.nl/educatie/voortgezet-onderwijs.html

Inschrijvingen dienen uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het project/
de activiteit binnen te zijn.
Raadpleeg de websites van de bibliotheken voor tarieven en voor informatie 
over abonnementen.

Contactpersonen

Bibliotheek Brummen|Voorst:
Miriam Gerritsen
educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Bibliotheek Nijkerk:
Jamie Lee van Londen 
educatie@bibliotheeknijkerk.nl
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LANDELIJKE CAMPAGNES

BOEKENWEEK VOOR JONGEREN
Bestel het 3PAK met drie korte verhalen of doe mee 
met de Literatour. De Bibliotheek kan de boeken voor 
u bestellen bij de NBD. 
Kijk voor meer informatie op: 
boekenweekvoorjongeren.nl
De Boekenweek voor jongeren vindt in september 
plaats.

DE WEDDENSCHAP
De opdracht: lees drie boeken in zes maanden. Slaag 
je daarin? Dan heb je de weddenschap gewonnen!  
Je maakt kans op leuke prijzen. 
Kijk voor meer informatie op: 
deweddenschap.nl
De Weddenschap loopt van oktober tot en 
met mei.
 

NEDERLAND LEEST JUNIOR
In november gaat heel Nederland in gesprek over 
1 boek. Bij dit boek worden ook lessuggesties 
gemaakt. Het bestellen van de boeken doet de 
Bibliotheek voor je bij de NBD. 
Kijk voor lessuggesties en meer informatie op: 
nederlandleest.nl 
De boeken kunnen worden besteld vanaf april.

READ2ME! 
De voorleeswedstrijd voor brugklassers! Ruim 
1300 klassen doen jaarlijks mee, gaan jullie 
ook de strijd aan? Kijk voor meer informatie op: 
read2mevoorleeswedstrijd.nl 
Winnaars van de schoolrondes nemen het tegen 
elkaar op in de regionale finales in februari.

Kijk voor meer landelijke acties en interessante 
informatie voor het Voortgezet Onderwijs op de 
leeskalender van Stichting Lezen: 
lezen.nl/nl/publicaties/leeskalender-voor-het-vo

LEESBEVORDERING IN DE KLAS
‘’Als je plezier hebt in lezen, ga je vaker lezen. En als 
je vaak leest, ga je steeds beter lezen. Goed kunnen 
lezen is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen 
in de maatschappij. Het stimuleren van leesplezier is 
daarom voor ons een primair doel. Wij bieden dan ook 
verschillende projecten aan gericht op leesplezier.’’ 

Dit is een greep uit de lessen die wij aanbieden voor het 
Voortgezet Onderwijs. Ben je opzoek naar iets anders 
dan denken we graag met je mee!

THEMACOLLECTIES VOOR ALLE KLASSEN
Schoolthema? Groepsproject? Schrijver in de spotlight? 
Vraag ter ondersteuning verhalende en/of informatieve 
boeken aan. 

VLOG OVER JE FAVORIETE BOEK
Leer een vlog maken over je eigen favoriete boek. De 
leukste manier om met elkaar tips en ideeën uit te 
wisselen! 

SPEEDDATEN MET BOEKEN 
Online daten kennen we allemaal, maar kunnen we ook 
daten met boeken? Jazeker! Je vertelt elkaar over het 
boek en besluit dan of je het aandurft om het boek met 
een tweede date te gaan lezen.  

RE-MEET MET DE BIBLIOTHEEK
Het is voor sommige eerstejaars leerlingen wellicht een 
tijdje geleden dat ze in de Bibliotheek zijn geweest.

Tijd om de kennis weer op te frissen over wat alles 
betekent en waar je het kunt vinden. In dit Re-Meet 
bezoek komen de leerlingen er ook direct achter dat je 
niet alleen maar naar de Bibliotheek gaat voor boeken.


