
 
 

 

Bibliotheekbezoeken 
 
Van eind oktober tot en met juni ben je van harte welkom in de bibliotheek met je klas! Zeker nu 
leesplezier zo op de agenda staat, is een bezoek aan de bibliotheek een leuke en belangrijke 
activiteit.  
De bibliotheekbezoeken vinden plaats in één van onze vestigingen in de buurt van de school. De duur 
van een bezoek is ongeveer een uur. De kinderen krijgen tijdens het bezoek de gelegenheid om een 
boek uit te zoeken. Het bezoek is gratis. 
 
Groep 1/2: Rupsje Nooitgenoeg 
In het bezoek leest de bibliotheekmedewerker voor uit het grootste boek dat de kleuters ooit gezien 
hebben: een grote uitgave van Rupsje Nooitgenoeg. Daarna doen de kinderen een opdrachtje waarbij 
ze samen het rupsje laten eten. Aan het eind van het bezoek kunnen de kinderen zelf een boek 
uitzoeken. 
 
Groep 1/2: Feest! 
De kleuters bezoeken de bibliotheek in de buurt, maar het bezoek kan ook op school plaatsvinden. Ze 
maken spelenderwijs kennis met de bibliotheek én het maken van muziek. Tijdens het voorlezen door 
de bibliotheekmedewerker wordt muziek gespeeld door de muziekdocent. Aan het eind van het 
verhaal leren de kleuters een feestelijk liedje. Ook leren ze hoe een toonladder werkt en wat je in een 
bibliotheek kunt doen. 
Dit bezoek kun je niet via de agenda reserveren. Neem hiervoor contact op met de cultuurmakelaars. 
 
Groep 3: Letters koken in de bibliotheek 
Het bibliotheekbezoek voor groep 3 sluit aan bij de leerling die net leert lezen. In dit bezoek leren de 
kinderen dat lezen leuk is, en hoe ze de geleerde letters terugvinden in mooie verhalen. De kinderen 
gaan woorden koken met letters, naar aanleiding van het boek: Vos en Haas op zoek naar koek. 
 
Groep 4: Koen Konijn, boekenboef! 
Er zijn boeken verdwenen... Wie heeft dat gedaan? En waarom liggen er ineens wortels in de 
bibliotheek? In dit groepsbezoek leren kinderen op een leuke manier welke verschillende soorten 
boeken er voor hen zijn, en hoe ze die kunnen aanraden aan anderen.  
 
Groep 5: Hoe wordt een boek gemaakt? 
In dit groepsbezoek leert de groep op een interactieve manier wat je nodig hebt voor het bedenken 
van een verhaal, ze ontdekken hoe elke illustrator een ander idee heeft, en ze leren het proces van 
het maken van een boek. Ook gaan ze zelf aan de slag met een begin van een verhaal. Bij dit 
groepsbezoek hoort een voorbereiding in de klas, hiervoor krijgt de leerkracht een lesbrief 
toegestuurd. 
 
 
Groep 6: Codekraker 



 
 

 

De kinderen leren aan de hand van een leuk spel met zoek- en speuropdrachten aan de hand van de 
cataloguscomputers om hun favoriete boeken te vinden in de bibliotheek. 
 
Groep 5-8: Spreekbeurten 
De kinderen krijgen een rondleiding die toegespitst is op het vinden van informatieve boeken. Daarna 
leren ze door middel van een leuke activiteit op zoek te gaan naar informatie voor spreekbeurten en 
werkstukken. 
 
Groep 7/8: Escape 
Vier koffers en een kluis die geopend moeten worden. En allerlei verschillende opdrachten rondom 
boeken en cultuur die de kinderen samen moeten oplossen om tot de goede cijfercode te komen. En 
dat alles in de bibliotheek. 
 
Voorgezet Onderwijs 
Voor het Voortgezet Onderwijs zijn er twee opties van drie kwartier. De leerlingen ontdekken de 
bibliotheek door middel van een QR-spel en zoeken daarna hun boek uit.  
Bij het andere bezoek hoort een vervolg les in de klas die je als docent kunt geven. Dit bezoek gaat uit 
van Blind Dates met boeken. Neem voor meer informatie contact op via leesconsulenten@cultura-
ede.nl. 
 
 


