Aanbod voortgezet onderwijs, schooljaar 2019-2020

AANBOD OP SCHOOL:

Instellingenpas
De Instellingenpas is een bibliotheekpas op naam van een vaksectie in het voortgezet
onderwijs. De pas is niet persoonsgebonden en is bedoeld om thema’s, projecten,
leestafels, tentoonstellingen e.d. met materialen uit de bibliotheek te ondersteunen.
Voorwaarden:
 maximaal 15 materialen
 uitleentermijn is 6 weken
 leengeldmaterialen tegen normaal uitleentarief en leentijd
 de normale uitleenvoorwaarden zijn van toepassing: herinneringskaarten,
te laat-gelden, verlengingen via internet en eventuele rekeningen voor verloren gegane
en/of beschadigde materialen zijn voor rekening van de instelling
Investering:
Informatie en aanvragen:

€36,- per jaar.
Via Annika Verhallen (e-mailadres: vav@nobb.nl)

Boekenweek voor jongeren
Tijdens de Boekenweek voor Jongeren (van 20 tot 29 september 2019) gaan schrijvers
op Literatour! 20 aansprekende auteurs gaan langs bij 100 middelbare scholen. Zij
bespreken hun verhalen en vertellen leerlingen meer over het plezier van lezen. Wil je
ook een auteur in de klas? Boeken kan via de Schrijverscentrale.
De bibliotheek denkt graag met je mee bij de voorbereiding van het schrijversbezoek en
het beschikbaar stellen van een collectie.
Voor wie:
Informatie en aanvragen:
Investering:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl
In overleg met school

Wisselcollectie jongeren
Met een wisselcollectie haal je boeken in huis die gedurende een periode van 6 weken op
school beschikbaar zijn. Wisselcollecties worden in overleg met school samengesteld. Je
haalt de collectie op bij de bibliotheek en brengt ze daar terug.
Investering:
Informatie en aanvragen:

De kosten bedragen €69,- per collectie.
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl
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Voorleeswedstrijd Read to me
Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. Met deze wedstrijd wil Stichting
Lezen het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs bevorderen. Uit de
schoolevaluatie blijkt dat scholen de voorleeswedstrijd inhoudelijk goed vinden aansluiten
bij de lespraktijk van het vak Nederlands. Read2Me! heeft als doel:
•
•
•
De
1.
2.
3.
4.

Het leesplezier van leerlingen te vergroten door er een wedstrijd-element aan toe
te voegen.
Het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur.
het initiëren en versterken van structurele samenwerking tussen bibliotheken en
middelbare scholen.

wedstrijd wordt georganiseerd in vier rondes:
Op school niveau (december/januari)
Op lokaal niveau in het werkgebied van de bibliotheek met de vo-scholen (februari)
Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken (maart/april)
Op landelijk niveau met (bijna) alle provincies (mei)

Leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van jeugdboeken. Er wordt gestimuleerd
om boeken uit de cultuurhistorische canon en van de Jonge Jury te lezen, maar de
leerling mag in de voorrondes uiteraard ook een ander boek kiezen. Voor de landelijke
finale geldt wel dat het boek moet passen bij de vensters van de historische canon. Als
school zorg je voor een selectie boeken waar de leerlingen uit kunnen kiezen. De
bibliotheek kan indien gewenst een collectie beschikbaar stellen.
Elke school kan één winnaar voor de lokale ronde aandragen bij de bibliotheek. Er moet
dus op school een schoolronde georganiseerd worden.
Investering:

€190,-. School betaalt €69,- extra wanneer de bibliotheek
een collectie boeken levert aan school

Informatie en aanvragen:

Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

De jonge jury, wisselcollectie
De Jonge Jury daagt jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uit om
jeugdboeken te lezen en hun stem uit te brengen op hun favoriete boek. Tijdens de Dag
van de Jonge Jury wint de auteur van het boek met de meeste stemmen de Prijs van de
Jonge Jury. In september 2019 kunnen jongeren beginnen met lezen voor de Jonge Jury
2020. De groslijst met de titels die voor de Prijs van de Jonge Jury 2020 in aanmerking
komen, staan dan al online en wordt wekelijks bijgewerkt.





In september starten jongeren met lezen van de titels uit de groslijst.
Het Jonge Jury Boekgenootschap draagt van de groslijst tien boeken aan die
samen de Leestips vormen (peer-to-peer).
De elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd en wordt
aangedragen door de leerlingen.
De tips zijn onderverdeeld voor leerlingen in de onderbouw van vmbo-basis tot en
met de theoretische leerweg en havo, vwo en gymnasium.
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De bibliotheek kan een collectie jeugdboeken van de groslijst samenstellen en deze
boeken presenteren in de klas. De boeken kunnen een periode van 6 weken op school
blijven, waarna de collectie gewisseld wordt.
Investering:
Informatie en aanvragen:

De kosten bedragen €69,- per collectie.
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Voor het VMBO: B/Slash!
Dit interactieve en multimediale educatieprogramma is opgebouwd rondom de Slashreeks van uitgeverij Querido (waargebeurde verhalen van jongeren, verteld door een
jongerenschrijver). De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren: drugs,
misbruik, zwerven of verlies. De bibliotheek levert de benodigde collecties. Via digitaal
platform Kahoot strijden leerlingen in teamverband om de meeste credits. Deze zijn in 5
weken tijd te verdienen met quizvragen, discussies en opdrachten rondom het door hun
gekozen boek. Met open vragen, opgesteld met behulp van de Chambers-methode, kan
de docent de diepte in. Daarnaast zijn er diverse creatieve opdrachten die ook bij andere
vakken uitgevoerd kunnen worden. Het boek van het team dat de meeste credits
verdient, staat centraal tijdens de projectdag. Tijdens die dag brengen leerlingen scènes
uit dit boek via augmented reality tot leven.
De bibliothecaris is aanwezig tijdens de eerste les, ondersteunt met het gebruik van
Kahoot en enthousiasmeert de leerlingen met een wervelend verhaal over de boeken.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen van het VMBO
€100,- per klas
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Programma/ groepsbezoek HAVO/VWO 4
Onder meer aan de hand van een Plickers-Quiz maken leerlingen kennis met de
bibliotheek-organisatie, de collectie en het uitgebreide dienstenpakket van de
bibliotheek. Tijdens het bezoek wordt verteld welke databanken en websites interessant
kunnen zijn voor leerlingen bij het maken van boekverslagen en presentaties.
Aan het klassenbezoek is een opdracht gekoppeld die gedeeltelijk op school en
gedeeltelijk in de bibliotheek gemaakt wordt. Het doel van de opdracht is om
beargumenteerd een aantal boeken te kiezen die de leerling komend jaar wil gaan lezen.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen HAVO/ VWO 4
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Workshop Informatievaardigheden voor de brugklas
Het doel van deze workshop is het vergroten van online informatie-, en zoekvaardigheid
en het beoordelen van informatie op betrouwbaarheid. Leerlingen worden uitgedaagd in
het zoeken van online informatie met behulp van zoekmachines en websites.
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We starten met een interactieve sessie waarin leerlingen worden aangespoord mee te
denken en mee te praten over internet. Vervolgens gaan zij in tweetallen achter een pc
aan de slag met opdrachten waarbij actuele vragen rondom internet en zoekmachines
centraal staan. De workshop wordt afgesloten met een nabespreking, waarbij aandacht is
voor belangrijke ervaringen en leerpunten.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen in de brugklas
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Workshop Nepnieuws voor de brugklas
Het project Nepnieuws stimuleert de algemene-, lees-, en taalontwikkeling van
leerlingen. Nepnieuws kan op verschillende manieren verspreid worden, maar neemt
vooral zijn vlucht via digitale media. Wat is nou eigenlijk nepnieuws? Hoe herken je
nepnieuws? Maar ook: hoe simpel is het om zelf nepnieuws te verspreiden? Weten waar
je op moet letten bij het zoeken op internet is daarbij van groot belang. De leerlingen
worden, na een korte theoretische inleiding, uitgedaagd te herkennen of een bericht echt
of nepnieuws is Ze gaan zelf aan de slag met interactieve opdrachten waarbij
bewustwording en kritisch kijken centraal staat.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen in de brugklas
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Schrijversbezoek
Het is voor leerlingen een bijzondere ervaring om een ‘echte’ schrijver te ontmoeten. Het
geeft hen een extra impuls om boeken van die schrijver te gaan lezen. De bibliotheek
biedt de mogelijkheid om een interessante schrijver uit te nodigen die op school of in de
bibliotheek de leerlingen vertelt over zijn/haar werk. Ter voorbereiding op het bezoek
krijg je van de bibliotheek een collectie boeken van de betreffende schrijver. Tijdens het
bezoek is er de mogelijkheid om vragen aan de schrijver te stellen.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Afhankelijk van het honorarium van de schrijver. Voor
ongeveer 50 leerlingen zal dit rond de 300,- euro liggen.
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Literaire middag
De bibliotheek kan in samenwerking met het voortgezet onderwijs een literaire middag
organiseren voor de leerlingen van HAVO 5 en VWO 5. Een of twee auteurs komen naar
de bibliotheek. Zij vertellen over hun werk en leven en gaan in gesprek met de
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leerlingen. De leerlingen behandelen het werk van de auteurs in de klas voorafgaand aan
de literaire middag. Deze middag kan voor elk schooltype en
leerjaar georganiseerd worden. Het doel van de middag is jongeren te stimuleren om te
lezen en een eigen mening over boeken te ontwikkelen. De kosten worden gedeeld door
de verschillende scholen die deelnemen aan de literaire middag.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen HAVO 5 en VWO 5.
In overleg, afhankelijk van het programma
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

*Under construction*: workshop Spoken Word en Spoken Word Battle
Bij Spoken Word gaat het om het voordragen van een zelf geschreven tekst. Het gaat
erom de woorden van het papier te halen en ze tot leven te brengen. Spoken word is
direct en gericht op het publiek.
Spoken Word gaat verder dan traditionele voordrachtspoëzie in de zin dat het vaak een
ware show wordt, gecombineerd met andere disciplines zoals muziek, theater, beweging
of beeldkunst. Maar altijd met de woorden, het verhaal, als belangrijkste onderdeel.
De bibliotheek biedt najaar 2019 een workshop Spoken Word voor schoolklassen aan.
Leerlingen die daar interesse in hebben kunnen vervolgens deelnemen aan een Spoken
Word Battle tussen leerlingen van verschillende scholen op een passende locatie.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs.
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

Boekenproeven voor het lerarenteam
De bibliotheek biedt lerarenteams aan om periodiek een presentatie van de nieuwste
jongeren-boeken te geven aan het team. Zo blijf je goed op de hoogte van de nieuwste
literatuur en de must-reads!
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Lerarenteams
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK:

BiebEscape
BiebEscape garandeert leerlingen een uitdagend bibliotheekbezoek. Zoals de naam al
aangeeft, volgt het programma BiebEscape het idee van Escape Rooms. Je staat met je
team voor een raadsel dat moet worden opgelost. Door de gekregen en verzamelde
gegevens te combineren, door uitproberen en door goed samenwerken kun je een
oplossing vinden. Leerlingen gaan in BiebEscape de uitdaging aan zo snel mogelijk de
kluis te kraken.
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De leerlingen van een klas worden verdeeld in twee teams, die tegen elkaar gaan
strijden. Elk team bestaat uit drie groepjes die elk een raadsel moeten oplossen. De drie
oplossingen zijn nodig om uiteindelijk de juiste cijfercode voor de kluis te vinden.
Om tot een goede oplossing van het raadsel te komen, zoeken leerlingen naar informatie
over boeken in de catalogus van de bibliotheek, op internet, op de flaptekst van de
betreffende boeken of in de boeken. Al zoekend en puzzelend maken zij kennis met de
bibliotheek en alles wat die te bieden heeft. Ze leren informatie op te zoeken, te vinden
en te verwerken. Daarnaast ontdekken ze leuke boeken en de schrijvers daarvan.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs.
€69,Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

NIEUW: De NOBB Profielwerkstukken wedstrijd
Het doel van deze wedstrijd is leerlingen die trots zijn op hun profielwerkstuk een podium
te bieden om hun kennis te delen. Elke school stuurt 1 HAVO werkstuk en 1 VWO
werkstuk in. Een deskundige jury kiest het beste profielwerkstuk voor zowel HAVO als
VWO. De bibliotheek stelt een prijs beschikbaar en de winnende profielwerkstukken
worden opgenomen in de collectie van de bibliotheek.
Voor wie:
Investering:
Informatie en aanvragen:

Leerlingen van het voortgezet onderwijs.
€50,- per school
Via Annika Verhallen, e-mailadres: vav@nobb.nl

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND:
Lezen voor de lijst kast
De bibliotheek heeft een grote collectie boeken voor Lezen voor de lijst. In de loop van
schooljaar 2019-2020 vind je in de bibliotheek speciale kasten met boeken voor het
Lezen voor de lijst geordend op leesniveau.
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