Inleiding
Voor je ligt het aanbod voor het voortgezet onderwijs voor schooljaar 2018-2019, in
een heel nieuw jasje en een stuk overzichtelijker. Met bekende projecten, maar ook
met een aantal nieuwe projecten en activiteiten.
De bibliotheek Oss heeft twee speerpunten: leesbevordering en mediawijsheid. Deze
twee speerpunten zullen de komende jaren steeds meer gaan integreren in alle
projecten en activiteiten die we doen. In de projecten is dat nu al grotendeels terug te
zien.
Wij hopen dat jullie enthousiast zijn over ons aanbod voor de leerlingen. Ook willen
we benadrukken dat wij altijd open staan voor maatwerk. Dus ben je bezig met een
bepaald thema, wil je iets organiseren, laat het ons weten! We denken graag met jullie
mee.

Wil je je ergens voor inschrijven? Mail dan naar:
Gea Hendriks gea@nobb.nl/ 0412 622618

We hopen jullie in het nieuwe schooljaar te zien!

Gea Hendriks
Sandra van Bruinisse
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Nieuw* Workshop Informatievaardigheden voor de brugklas
Doel: Informatievaardigheden, Computational Thinking
Vergroten van de online informatie- en zoekvaardigheden, het beoordelen van informatie op
betrouwbaarheid door middel van opdrachten. De leerlingen worden uitgedaagd in het
zoeken van online informatie met behulp van zoekmachines en websites.
Opzet
We starten met een interactieve sessie waarin leerlingen worden aangespoord mee te
denken en mee te praten over internet. Vervolgens gaan de leerlingen in tweetallen achter
een pc aan de slag met een opdrachtenboekje waarin actuele vragen rondom internet en
zoekmachines staan. Na afloop van de workshop volgt een nabespreking, waarbij aandacht
is voor belangrijke ervaringen en leerpunten. De workshop duurt 2 lesuren.
Tarief
€ 45,- exclusief BTW per groep.

Nieuw* Project: Nepnieuws voor de brugklas
Doel: Leesbevordering, Taalontwikkeling, Kritisch denken
Het project Nepnieuws stimuleert de algemene-, lees- en taalontwikkeling van de 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.
Opzet
De les duurt 2 lesuren en wordt op school gegeven. De leerlingen worden, na een
korte theoretische inleiding, uitgedaagd te herkennen of iets wel of niet nepnieuws
is en waarom dat zo is. Ze gaan zelf aan de slag met interactieve opdrachten
waarin bewustwording en kritisch kijken centraal staat.
Tarief
€ 45,- exclusief BTW per groep.

Schrijversbezoek
Wat is er nu leuker dan een schrijver in levende lijve te ontmoeten? Voor leerlingen is het
vaak een heel bijzondere ervaring om een ‘echte’ schrijver te ontmoeten. Het geeft ze een
extra impuls om boeken van die schrijver te gaan lezen.
De bibliotheek biedt u de mogelijkheid om voor u een interessante schrijver uit te nodigen die
op school of in de bibliotheek de leerlingen vertelt over zijn/haar werk. Ter voorbereiding
krijgt u van de bibliotheek boeken van de betreffende schrijver. Er zal genoeg ruimte zijn
tijdens het bezoek om vragen aan de schrijver te stellen.
Tarief
Afhankelijk van het honorarium van de schrijver. Voor ongeveer 50 leerlingen zal dit rond de
300,- euro liggen.
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Literaire middag
De bibliotheek organiseert regelmatig in samenwerking met het voortgezet onderwijs een
literaire middag voor de leerlingen van HAVO 5 en VWO 5.
Een of twee auteurs komen naar Oss en vertellen over hun werk en hun leven. Daarnaast
gaan zij in gesprek met de leerlingen. De leerlingen behandelen het werk van de auteurs in
de klas voorafgaand aan de literaire middag. Deze middag kan voor ieder schooltype en
leerjaar georganiseerd worden.
Het doel van de middag is om jongeren te stimuleren om te lezen (leesbevordering), een
eigen mening over boeken te ontwikkelen, het leesplezier te bevorderen. De leerlingen
maken op een actieve wijze kennis met literatuur. De kosten worden gedeeld door de
scholen.

Voorleeswedstrijd Read2Me! voor brugklassers
Doel: Leesbevordering, vergroten van het leesplezier
Opzet
Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet
onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken.
Zij lezen tussen november en januari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken en kiezen
het boek waaruit ze willen voorlezen. Elke school kiest een schoolwinnaar, die in de
zogenaamde bibliotheekronde strijdt tegen de winnaars van andere scholen, waar uiteindelijk
een lokale Osse voorleeswinnaar uit voortvloeit. De lokale winnaar mag naar de provinciale
ronde en vervolgens naar de landelijke finale als hij/zij winnaar van de provincie is.
Read2Me! sluit aan bij een belangrijk doel van het fictieonderwijs in de basisvorming: het
bevorderen van het plezier in lezen. Het kiezen en lezen van jeugdboeken met een
wedstrijdelement is dé manier om het leesplezier van uw leerlingen te vergroten.
Periode
November 2018 t/m februari 2019
Kosten
175,- euro per deelnemende school, excl. BTW
De school betaald 50,- euro extra indien de bibliotheek voor dit project kratten met boeken
levert aan de school.

Informatieavond voor ouders over mediawijsheid of sociale media op school
De bibliotheek biedt de mogelijkheid om een informatieavond te houden
over mediawijsheid of sociale media op school. De informatieavond wordt gehouden
door een gecertificeerd mediacoach. De invulling van de avond kan in overleg met de
bibliotheek. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een informatieavond voor ouders te houden,
maar het kan bijvoorbeeld ook voor leerkrachten. Onderwerpen die aan de orde kunnen
komen zijn bijvoorbeeld: Wat doen leerlingen op internet en sociale media als snapchat en
instagram? Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen? Wat zijn de gevaren of juist de
positieve kanten van het bezig zijn op internet? Digitaal pesten, maar ook alle andere
vormen van media zoals de invloed van reclame kunnen punt van aandacht zijn.
Een informatieavond duurt 1,5 tot 2 uur, maar ook dit kan in onderling overleg worden
afgesproken.
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Tarief
€ 70,- exclusief BTW.

Abonnementen: instellingenpas
Instellingenpas:
Dit is een bibliotheekpas op naam van een vaksectie in het voortgezet onderwijs. Deze 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,
telaatgelden, verlengingen via internet en eventuele rekeningen voor verloren gegane
en/of beschadigde materialen zijn voor rekening van de instelling

Tarief en aanmelding
Tarief is € 36,- per jaar. Neem voor aanmelding contact op met Gea Hendriks.
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