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BASISONDERWIJS
MEDIAWIJSHEID –
TIPS VOOR KINDEREN
Hoe gaan kinderen
om met social media
en internet? Wat typ
je wel en niet tijdens
het chatten? Wil je
echt dat iedereen alles
van je weet?
Op 9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html
staat o.a. de Data Detox Game. Hierin leren kinderen al
surfend over het web van alles over digitale privacy, slim
om te gaan met cookies en wachtwoorden en uiteindelijk
kunnen ze een schat vinden. Er is een quiz om erachter
te komen of ze internet op een veilige manier gebruiken,
een fake account herkennen en wat te doen als ze getuige
zijn van cyberpesten op Instagram. Ook staan er een paar
leuke, en leerzame filmpjes op van de Kleinste Privacy
Show over phishing, wachtwoorden en nepnieuws.
Dit is nog maar een kleine greep uit alles wat op deze site
staat, want er staan nog veel meer leuke filmpjes en tips op.

MATERIALEN
LEESCAMPAGNES
Doet je school graag mee aan
de landelijke Leescampagnes,
zoals de Kinderboekenweek,
de Nationale Voorleesdagen,
De Nationale Voorleeswedstrijd en
de Kinderjury? Bestel dan uiterlijk
15 juni materialen voor deze campagnes uit de brochure
‘Kinderboekengids 2020-2021’, ook digitaal beschikbaar.

in samenwerking met Radiorakkers. Het doel is dat
meer kinderen met plezier gaan lezen. Want wie meer
leest, leest beter en wordt daardoor beter in taal. Iedere
aflevering staat een andere schrijver centraal als
hoofdgast. De jonge presentatoren vragen hem of haar
het hemd van het lijf. Daarnaast geven ze de kinderen
boekentips en vragen ze schrijvers en illustratoren naar
hun favoriete boek.
www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken
Extra handig: bij iedere podcast hoort ook een lesbrief!
In de eerste aflevering is het de beurt aan Paul van Loon,
in deel 2 aan Jacques Vriens.

JUNIOR EINSTEIN
Junior Einstein is een educatieve
uitgeverij speciaal voor kinderen in het
basisonderwijs (groep 4 t/m 8). In de
online leeromgeving van de uitgeverij
kun je alle basisschoolvakken zelfstandig en op je
eigen niveau oefenen. Bovendien is er veel uitleg met
video’s en uitlegartikelen. Zo kunnen kinderen serieus
oefenen op hun eigen niveau en grote vooruitgang
boeken in hun kennis en vaardigheden. Daarnaast is
het mogelijk om leer- en oefenboeken te bestellen met
onder andere oefeningen voor toetsen begrijpend lezen
en werkwoordspelling. Wekelijks oefenen meer dan
100.000 kinderen met Junior Einstein.
Als lid van de bibliotheek kunnen kinderen in de
bibliotheek én thuis gebruikmaken van Junior Einstein.
Hoe: Log thuis in met het lenersnummer op de
bibliotheekpas en het bijbehorende wachtwoord.
Eenmaal ingelogd, worden ze doorverwezen naar de
juiste pagina. www.junioreinstein.nl

LEESBEESTEN & LUISTERVINKEN
Lezen is belangrijk, maar
vooral ook heel erg leuk.
Met de kinderboekenpodcast
www.instagram.com/
leesbeesten_luistervinken
brengt de bibliotheek nog meer
leesplezier in de klas. In deze
serie podcasts staat het
gesprek tussen kinderen en kinderboekenschrijvers
centraal. Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief
van bibliotheekorganisatie Cubiss en wordt uitgevoerd

ONLINE ESCAPE
ROOMS
Op www.kraakm.nl vind
je verschillende online
escaperooms. Je moet
verschillende puzzels en codes zien te kraken om een van
de vele online escaperooms uit te spelen. De opdrachten
hebben te maken met de leerlijnen 21e -eeuwse
vaardigheden van SLO.
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NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Door de
coronacrisis is
de provinciale
finale op dinsdag
9 april in Theater
de Skâns helaas
niet doorgegaan. Ook de landelijke finale is gecanceld.
Omdat we toch graag willen weten wie de beste
voorleeskampioen van Fryslân is in 2020, organiseren
de bibliotheken in Fryslân nu een digitale finale. Alle
winnaars van de voorrondes sturen een voorleesfilmpje
in en een jury gaat deze filmpjes beoordelen. Op 30 juni
wordt de winnaar van de provinciale finale verrast door
Raynaud Ritsma, die zijn/haar school bezoekt om hem/
haar ‘live’ te feliciteren. Er wordt door Raynaud een leuk
filmpje gemaakt van de kandidaten, het voorlezen en de
prijsuitreiking. Dit filmpje wordt na de uitreiking door
alle bibliotheken gedeeld via de social media kanalen
(Facebook en Instagram).

DE GROTE
VRIENDELIJKE
PODCAST
(De GVP) is de eerste Nederlandse
podcast over jeugdliteratuur. Het
initiatief van kinderboekrecensenten
Jaap Friso (JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard (Trouw) werd
eind 2018 gelanceerd en is een productie van De Grote
Vriendelijke Stichting. Doel van de onafhankelijke podcast
is ouders, leerkrachten, mensen uit het boekenvak
en andere kinderboekenliefhebbers maandelijks
te informeren over en te enthousiasmeren voor de
jeugdliteratuur. Jaap en Bas bespreken in elke uitzending
een aantal recente boeken of opvallende zaken uit de
wereld van het kinderboek en interviewen aansluitend
een schrijver, illustrator, vertaler, uitgever of een ander
boekenmens. In elke aflevering wordt aan de gast
gevraagd om een Grote Vriendelijke Parel mee te nemen.
Een kinderboek dat voor hem of haar veel betekent of dat
hij/zij de luisteraars wil aanraden. Op deze pagina worden
alle Parels verzameld. www.degrotevriendelijkepodcast.nl

HUISARREST
– ONLINE
VOORLEESSERIE
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om basisscholen te helpen (op afstand) leesplezier te
bieden aan kinderen. De serie laat kinderen genieten van
verhalen, naast het huiswerk dat ze moeten doen.
Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen. Elke dag
schrijft een bekende kinderboekenschrijver een nieuw
deel. Laat je voorlezen door Maren Stoffels, Anna van
Praag, Sanne Rooseboom, Simon van der Geest en
Ruben Prins. Je volgt 10 kinderen, die aan hetzelfde plein
wonen. Ze mogen niet naar buiten en niet naar school,
omdat er een virus heerst. Alle schrijvers geven na het
voorlezen ook een boekentip. Kinderen die lid zijn van de
Bibliotheek kunnen dit e-book direct lenen via de site van
Jeugdbibliotheek. (tot 18 jaar gratis)
Bekijk en beluister alle tien de afleveringen via:
www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html

DIT SCHOOLJAAR
GRATIS HYBOEK
Het karaokelezen met HYboek
kan worden ingezet voor alle
kinderen die leren lezen, maar is vooral motiverend en zeer
effectief voor kinderen bij wie de leesontwikkeling dreigt
te stagneren. De kinderen zien het boek op hun scherm
en luisteren tegelijk naar de tekst die wordt voorgelezen
door een menselijke stem. Een ‘karaokebalkje’ volgt de
ingesproken tekst zodat ze kunnen volgen wát wordt
voorgelezen. Naast dit meelopende leesbalkje kan er ook
gekozen worden voor een simpelere leesliniaal. Als de audio
uitgeschakeld wordt kunnen specifieke lastige woorden
aangeklikt en apart beluisterd worden. Uitgeverij Bontekoe
biedt alle basisscholen tot 1 september een GRATIS HYboek
abonnement aan. Met elk abonnement kunnen vijftien
kinderen tegelijk inloggen en HYboek gebruiken.

VANAF 1 JULI IS
DE VAKANTIEBIEB
WEER OPEN!
Na de #thuisbieb, is vanaf 1 juli de
VakantieBieb weer open. Dankzij
de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI-niveau. De app is gratis te
downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek.
Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is
geopend van 1 juli tot en met 31 augustus.

Huisarrest is een initiatief van
stichting De Schoolschrijver en
KB, de nationale bibliotheek,
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