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Welkom
In de nieuwe brochure BplusC in de kinderopvang 2019-2020
vindt u inspiratie en ondersteuning op het gebied van kennis,
kunst en contact, de drie pijlers van BplusC. Ons hart en onze
kracht liggen in het ontwikkelen, samenstellen en organiseren
van een totaalpakket cultuureducatie, leesbevordering en
digitale geletterdheid. Hiervoor maken wij ons sterk, samen met
u, nu en in de toekomst.
Afgelopen jaar hebben we alle kinderopvanglocaties in Leiden
en Leiderdorp bereikt met ons programma voor De Nationale
Voorleesdagen in januari. Binnenkort zijn er in deze twee
gemeentes 35 gecertificeerde BoekStart-kindercentra.
Na de zomervakantie zijn onze programma’s voor de
kinderopvang ook goed te vinden en te bestellen op onze
vernieuwde website. Neem tegen die tijd eens een kijkje op
www.BplusC.nl en vertel ons wat u ervan vindt!
Veel plezier met het bekijken van de mogelijkheden. Wij hopen
dat u ons weet te vinden als u ondersteuning en daadkracht
kunt gebruiken bij het kleur geven aan uw dagelijkse
onderwijspraktijk.

Inhoudsopgave

Willem van Moort
Voorzitter raad van bestuur BplusC
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Contact en inschrijven
www.BplusC.nl
afdeling Onderwijs
onderwijs@BplusC.nl
0900 23 23 000
Specifieke contactgegevens staan achterin deze brochure.
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Wegwijzer
Voor alle kinderen
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio
Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Kinderen
(en volwassenen) stimuleren om zich te ontwikkelen tot actieve,
zelfstandige, creatieve, kritische en genuanceerde mensen in
onze complexer wordende samenleving is wat wij voor ogen
hebben. Dit is soms een hele speurtocht. Er is zoveel mogelijk.
Daarom is BplusC in de kinderopvang ook graag uw gids!

BoekStart
Ouders, opvoeders en professionals hebben een grote invloed
op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De opbouw van de
woordenschat gaat in de eerste levensjaren dan ook razendsnel.
BplusC werkt graag samen met u aan een stimulerend
(voor)lees- en mediaklimaat in de kinderopvang. We doen dit
onder de naam BoekStart in de kinderopvang. Met een
samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinderopvang en
gemeente brengen we kinderen en hun ouders via de
kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in
aanraking. Leesplezier staat voorop, want dat draagt bij aan
meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal!
BplusC biedt mogelijkheden ter ondersteuning, inspiratie en
scholing. BoekStart in de kinderopvang bestaat uit
verschillende modules. Deze brengen tezamen meer expertise
in huis en zorgen voor een goed voorleesklimaat. De opvang
kan zich hiermee ook profileren en als structurele partner van
de bibliotheek delen in de middelen die beschikbaar zijn voor
bijvoorbeeld vve, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid.
Doorloopt u alle modules, dan wordt de opvang officieel
gecertificeerd als BoekStart-locatie. De leesconsulent van de
bibliotheek coördineert dit traject in samenwerking met de
kinderopvang. De leesconsulent is geschoold in het geven van
trainingen aan pedagogisch medewerkers.

Digitale geletterdheid
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Daarom is het
belangrijk dat ouders en professionals samen werken aan
mediaopvoeding om kinderen digitaal geletterd groot te
brengen.
37% van de peuters en kleuters heeft thuis geregeld een
smartphone in handen. Spelletjes met beweging, kleur en
geluid zijn favoriet. Media zijn leuk en kinderen kunnen er veel
van leren. Het is daarbij wel belangrijk dat kinderen de
verschillende media binnen een veilige (digitale) omgeving
kunnen ontdekken. (bron: mediawijsheid.nl)

Gelijke Kansen
Kinderen die hun talenten kunnen ontwikkelen, groeien op tot
zelfstandige en vrije burgers. Goed onderwijs is daarvoor de basis.
Samen met peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen en
maatschappelijke organisaties als BplusC, bundelt de gemeente
Leiden daarom de krachten om kinderen met een minder
gunstige uitgangspositie dezelfde kansen te kunnen bieden als
andere kinderen. In de gemeente Leiden is het beleid voor vooren vroegschoolse educatie (vve) bekend onder de naam Gelijke
Kansen, voorheen OnderwijsKansen. Vanwege de expertise op het
gebied van taal- en leesbevordering vormt BplusC een vaste
partner binnen het Gelijke Kansen-beleid van de gemeente
Leiden.
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) stimuleert de taal-,
cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van
het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren
kinderen van 0 tot 12 jaar door middel van lezen, spel en interactie
allerlei vaardigheden.
BplusC biedt een selectie aan materialen die bij jonge kinderen
passen. De leesproducten zijn ontwikkeld om kinderen een
taalstimulans te geven. Ze zijn te leen voor alle soorten
kinderopvang.

Kunst en cultuur
Of uw kinderopvang nu op zoek is naar leuke, losse workshops
voor de kinderen of naar scholing en inspiratie voor pedagogisch
medewerkers; het kan allemaal! U kunt kunst en cultuur de plek
geven die bij de kinderopvang, de pedagogisch medewerkers en
de kinderen past. BplusC zorgt voor een professionele impuls op
het gebied van beeldende kunst, dans en muziek.
Laat u inspireren, kies doelgericht, vertel uw wensen of vraag advies.
BplusC is graag uw partner, om bij u op de kinderopvang kunst en
cultuur een stimulans te geven; met meerwaarde en onder
begeleiding van onze professionele vakleerkrachten.

Met onze projecten willen we een brug slaan tussen de
kinderopvang en ouders. Middels de workshops en trainingen
willen we informeren over het gebruik van digitale media bij
jonge kinderen en veelgestelde vragen beantwoorden zoals:
Waar vind ik geschikte apps voor peuters? En hoeveel
schermtijd is geschikt voor welke leeftijd? Daarnaast willen we
de organisatie stimuleren een eigen visie en beleid te
ontwikkelen ten aanzien van digitale geletterdheid, zodat door
de gehele organisatie dezelfde mediaopvoeding wordt
gehanteerd.

cultuureducatie | leesbevordering | digitale geletterdheid			
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BoekStart

Introductie
Taal & media

De discipline taal & media gaat over taalontwikkeling en
leesbevordering met diverse media. Het vertrekt vanuit het
kind. Dat wil zeggen de leef- en belevingswereld van jonge
kinderen, maar ook de leesfase waarin ze zich bevinden.
Tijdens de workshops, scholing en inspiratie op het gebied
van taal & media van BplusC staat het verkennen van
boeken, verhalen en de illustraties centraal. Leesplezier is het
uitgangspunt van de leesconsulent die de kinderen bezoekt.

Scholing en
inspiratie
Inspiratiefestival | De Nationale
Voorleesdagen
Vier van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020 De
Nationale Voorleesdagen op de kinderopvang. Laat alle jonge
kinderen en ouders genieten van het verhaal van Moppereend,
het Prentenboek van het Jaar, geschreven door Petr Horáček.
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig
naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist
proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil
meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het
gechagrijn van eend.
Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend
groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is
geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen,
dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie
conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een
einde aan.
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Ter voorbereiding en inspiratie op De Nationale Voorleesdagen
organiseert BplusC met partners een Inspiratiefestival.
Professionals die werken met peuters en kleuters krijgen volop
ideeën voor het organiseren van activiteiten in eigen huis.
Beleef de Prentenboek TopTien en neem een inspiratiepakket
mee naar huis.
Doelgroep
Locatie		
Periode		
		
Docent		
		

pedagogisch medewerkers
BplusC Het Leidse Volkshuis
woensdag 8 januari 2020,
14.00 tot 17.00 uur
leesconsulenten BplusC en partners uit 		
Leiden en Leiderdorp

Cursus | Voorleescoördinator

De cursus Voorleescoördinator geeft pedagogisch medewerkers
handvatten om de plaats van leesbevordering en voorlezen in de
kinderopvang beter te waarborgen. De kinderopvang heeft
immers een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire
competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar.
Na de cursus zijn pedagogisch medewerkers opgeleid tot
voorleescoördinator in de kinderopvang en beschikken zij over
basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep 0- tot
4-jarigen. Daarnaast zijn ze in staat het (voor)leesbeleid op te
zetten voor hun locatie en praktische uitvoering te geven aan
dit beleid. Ook weten ze collega’s te enthousiasmeren en het
voorlezen levend te houden binnen de kinderopvang. Ouders
informeren en enthousiasmeren hoort hier ook bij. Ten slotte
kunnen ze een goed voorleesklimaat creëren en leeshoeken
inrichten.
Deelnemers krijgen een handboek en een reader. We zoeken
mogelijkheden om nadien met de bibliotheek en andere
culturele instellingen in de omgeving een samenwerkingsverband op te zetten.
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Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
		
Docent 		

pedagogisch medewerkers
locatie van BplusC
3 bijeenkomsten van 3 uur
data in overleg,
gaat van start bij voldoende deelnemers
leesconsulent

Training | Interactief voorlezen

De training Interactief voorlezen geeft pedagogisch
medewerkers handvatten om op een praktische manier met
voorlezen aan de slag te gaan om de taalontwikkeling bij
kinderen te stimuleren. Na de training kun je baby’s, dreumesen
en peuters op interactieve wijze voorlezen. De cursus geeft
inzicht in de leesontwikkeling van 0- tot 4-jarigen, informatie
over interactief voorlezen en hoe dit verschillende doelen dient.
Pedagogisch medewerkers krijgen tips om alert en adequaat op
kinderinitiatieven te reageren en handvatten om een rijke en
plezierige voorleesactiviteit te organiseren. Alles is na te lezen in
een reader.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
		
Docent 		

pedagogisch medewerkers of team
bibliotheek van BplusC
2 bijeenkomsten van 2 uur
data in overleg,
gaat van start bij voldoende deelnemers
leesconsulent

Verdiepingsmodules|Interactief
voorlezen
Op zoek naar verdieping en een nieuwe impuls voor het
voorleesklimaat op de kinderopvang? Deze korte modules
bieden uitbreiding en verdieping van de training Interactief
voorlezen.
Module 1 - Taalaanbod: Wat zeg je en hoe zeg je het?
Module 2 - Taalaanbod: Hoe leg je het uit?
De modules kunnen in diverse settings worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld tijdens een overleg met voorleescoördinatoren en
pedagogisch
medewerkers,
een
netwerkbijeenkomst,
studiedag of inspiratiebijeenkomst.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
		
Docent 		

pedagogisch medewerkers of team
bibliotheek van BplusC
1 uur per module
data in overleg,
gaat van start bij voldoende deelnemers
leesconsulent

Ouder- of teambijeenkomst | Alles over
lezen bij kinderen
De leesconsulenten van BplusC komen graag op de
kinderopvang vertellen over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van leesbevordering. Denk bijvoorbeeld aan
onderwerpen als leesplezier, interactief voorlezen, de nieuwste
prentenboeken, ouderbetrokkenheid, digitale prentenboeken
en thuis voorlezen stimuleren. Het doel en thema kan de
kinderopvang in overleg kiezen.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
Docent 		

team of ouders
op de kinderopvang of locatie van BplusC
1 bijeenkomst van 30 minuten tot 2 uur
datum en tijd in overleg
leesconsulent
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Ondersteuning
Bibliotheekabonnement
Het hele jaar voorzien van voldoende boeken en andere media
voor alle kinderen? Kom zelf of met de groep boeken uitzoeken
in onze bibliotheken of in de Bibliobus! Met het Bibliotheekabonnement kan de kinderopvang de eigen collectie steeds
aanvullen voor een dynamische collectie in eigen huis.

Collecties
Lezen is leuk! En lezen is belangrijk. Maar hoe blijf je kinderen
boeien? Onder andere door hen steeds weer nieuwe en actuele
boeken aan te bieden, afgestemd op hun leesfase.
BoekToer
BoekToer bevat informatieve en verhalende boeken over een
thema naar keuze. Op basis van dit thema stelt een
leesconsulent van BplusC een leesproduct samen met een
gevarieerde inhoud. Dit kunnen boeken zijn, maar in overleg
ook digitale media of illustrerende voorwerpen. Ook thema’s als
seizoenen, kunst, wonen of andere culturen zijn zeer geschikt
voor een BoekToer. Een kinderopvang die de eigen collectie wil
aanvullen met voldoende boeken voor alle kinderen en elk jaar
nieuwe titels kan een grotere collectie aanvragen.
BoekStart zichtcollectie
Een BoekStart zichtcollectie is een collectie met diverse
boeken, zoals badboekjes, aanwijsboekjes en voelboekjes. De
kinderopvang kan zich hiermee oriënteren op de keuze voor
boeken die aansluiten bij de verschillende leesfasen van baby’s,
dreumesen en peuters.

Eigen leeshoek, collectie en leesplan
Een goede collectie is aantrekkelijk, actueel en gevarieerd. In
een uitnodigende leeshoek kunnen kinderen zelf boeken
pakken en vinden ze een plekje om zich terug te trekken. Voor
de collectie en inrichting van de leeshoek kan de kinderopvang
advies vragen aan de leesconsulent van BplusC. Ook kan de leesconsulent samen met de kinderopvang een leesplan opstellen.
De leesconsulenten van BplusC zijn gespecialiseerd in
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Zij kunnen
een kinderopvang adviseren en begeleiden. Ook kan de
opvang hen inschakelen voor activiteiten op maat of een
begeleid bezoek aan de bibliotheek.

Folderset voor ouders van baby’s,
peuters en kleuters
Wil je ouders wijzen op het belang van voorlezen en vertellen
hoe? Gebruik dan ons gratis pakket informatiematerialen.

Workshops
Kamishibai op bezoek
Met een Kamishibai komen verhalen tot leven. Het minitheater
biedt een podium aan de vaak prachtige prenten uit boeken en
komt oorspronkelijk uit Japan. Als de leesconsulent de
Kamishibai op een tafel zet en de luiken opent, wordt de
aandacht van de kinderen vanzelf naar het theater getrokken.
In overleg met de kinderopvang kiest de leesconsulent een
verhaal. Dit verhaal kan aansluiten bij een projectthema of
methodes als Piramide of Schatkist. De Kamishibai stimuleert
de taalontwikkeling. De kinderen maken kennis met illustraties
en leren ervan te genieten. Ook leren ze om tekst en beeld met
elkaar te combineren tot één verhaal.
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Digitale geletterdheid

Introductie
Digitale geletterdheid

De allerkleinsten weten al snel hun weg te vinden in de
digitale wereld. Dreumesen, peuters en kleuters swipen met
gemak naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar,
mediavaardig maakt nog niet mediawijs.
Tijdens de workshops, scholing en inspiratie op het gebied
van digitale geletterdheid van BplusC staat het verkennen
van educatieve apps, gebruik van verschillende media en
discussie centraal. Gezamenlijke mediaopvoeding is het
uitgangspunt: hoe kunnen we daarbij media bewust en in
balans inzetten in de kinderopvang?

Scholing en inspiratie
Workshop | Mediaopvoeding in de
kinderopvang
Wil je als kinderopvangorganisatie werken aan mediaopvoeding? Volg de workshop en laat je inspireren.
Tijdens deze interactieve workshop staan het belang van
mediaopvoeding en de rol van de kinderopvang daarin
centraal. Deelnemers worden geïnspireerd door voorbeelden
en ontvangen informatie over actuele en relevante thema’s.
Daarnaast gaan zij met elkaar in gesprek over een aantal
dilemma’s.
Na de workshop zijn pedagogisch medewerkers zich bewust
van het belang van mediaopvoeding en de rol van de
kinderopvang daarin. Ze zijn geïnspireerd om zelf actief met
mediaopvoeding aan de slag te gaan.
Doelgroep
Locatie		

pedagogisch medewerkers
op kinderopvang of locatie van BplusC
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Lessen/duur
1 bijeenkomst van 1-1,5 uur
Periode		
data/dagdeel in overleg
Docent		
leesconsulent
Benodigdheden
goede wifi-verbinding, laptop en beamer
		met geluidsboxen

Training | Haal meer uit media met
peuters
Vind je dat pedagogisch medewerkers een rol hebben bij
mediaopvoeding en wil je dat ze weten hoe zij media bewust
en in balans inzetten op de groep ten behoeve van de
ontwikkeling van kinderen? Ga dan aan de slag met de training
Haal meer uit media met peuters.
Duik in de digitale wereld van het jonge kind met de training
Haal meer uit media met peuters. Het gaat daarbij niet om de
technische aspecten van media. De training is vooral gericht op
de verschillende toepassingen van media, het leggen van
verbanden tussen de online en offline activiteiten en de rol van
de pedagogisch medewerker tijdens het inzetten van media.
Deze training is interactief van aard. Naast korte presentaties en
demonstraties ga je vooral zelf aan de slag.
Deelnemers van deze training kijken voortaan kritisch(er) naar
de media die zij willen inzetten op de groep. Ook hebben zij
concrete ideeën om zelf media op een bewuste en activerende
manier in te zetten bij het werken met peuters. Zij kunnen
gemakkelijker de balans tussen online en offline activiteiten
bewaken en kinderen begeleiden tijdens activiteiten waarbij
media worden ingezet. Na afloop van de training gaan de
deelnemers 12 weken aan de slag met korte
praktijkopdrachten.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
		

6

team, pedagogisch medewerkers
op kinderopvang of locatie van BplusC
2 avonden van 2 uur of
1 dagdeel van 4 uur

Periode		
Docent		
Benodigdheden
		

data/dagdeel in overleg
leesconsulent
goede wifi-verbinding, minimaal 1 iPad per
groep, laptop en beamer met geluidsboxen

Ouderbijeenkomst | Samenwerken aan
mediaopvoeding
Over media en jonge kinderen bestaat veel discussie. Feit is dat
jonge kinderen steeds vroeger in aanraking komen met
verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt daardoor
steeds belangrijker.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst staan het belang van
mediaopvoeding en de rol van ouders én de kinderopvang
daarin centraal. Aanwezige ouders worden geïnspireerd door
voorbeelden en ontvangen informatie om direct thuis mee aan
de slag te gaan. Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te
gaan over een aantal dilemma’s.
Doelgroep
ouders met kinderen op de kinderopvang
Locatie		
op kinderopvang of locatie van BplusC
Lessen/duur
1 bijeenkomst van 1-1,5 uur
Periode		
data/dagdeel in overleg
Docent		
leesconsulent
Benodigdheden
goede wifi-verbinding, laptop en beamer
		met geluidsboxen

cultuureducatie | leesbevordering | digitale geletterdheid
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Gelijke Kansen

Leesproducten
Voorleeskoffer

Een Voorleeskoffer bevat een prentenboek of voorleesboek
met attributen. De materialen zijn bijzonder geschikt als
ondersteuning bij het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen
ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De
kinderen kunnen het verhaal naspelen en beleven. Veel
attributen zijn speciaal gemaakt door Leidse kunstenaars.
Een Voorleeskoffer heeft als doel de woordenschat van
kinderen te vergroten. Doordat de kinderen het verhaal
naspelen, gebruiken ze de woorden uit het verhaal ook in die
context. Zo blijven de nieuwe woorden hangen.
Kijk voor meer titels bij Ziezo op pagina 9.
Voor kinderen van 2-3 jaar		
thema
Als ik groot ben			
mensen
Boekenbroek			kleding
Dottie’s eieren			lente/tellen
Fiet wil rennen			
herfst
Het grote boek van Kikker en Varkentje vriendschap
Het huis van Nijntje			
huis
Ik wil de maan			
grootte
Klein wit visje wordt groot		
water/grootte
Lassa doet boodschappen/		
Lassa heeft dorst			
eten en drinken
Lassa is jarig			
tellen
Muis				kleding
Naar zee 				water/zomer
Piep wil oversteken			
verkeer
De schoenen van mama		
kleding/tellen
De straat van Muis			
huis
Toet toet, daar gaan we!		
verkeer/zomer
Waar is Dikkie Dik?			
huis
Wat zit er in je buik, mama?		
mensen
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Voor kinderen van 3-4 jaar		
thema
Anton kan toveren 			
grootte
Beer is ziek			
ziek en gezond
Bij ons in de straat			
mensen/huis/tellen/
				kunst
Bo en Babs in de wind 		
herfst
Boer Boris				lente/tellen
Bout en Moertje			
mensen
Dag!				welkom
Dottie’s eieren 			
lente
Dottie’s kuikens			tellen/lente
Eend, waar is je autosleutel?		
verkeer
Er was eens een muisje…		
tellen
Feestmaal voor de koning		
eten en drinken
Fiet wil rennen			
herfst
Groot 				grootte
De grote rode bus			
verkeer
Een haan gaat op wereldreis		
tellen
Ik wil die				
kleding/kleur en vorm
Ik wil de maan			
grootte
Klein-Mannetje heeft geen huis
huis
Knoop het in je slurf		
tellen
Kom uit die kraan			
verkeer
Kom uit het ei, kleintje		
lente
Koosje maakt muziek		
kunst
Lieve, stoute Beer Baboen		
kleding
Nandi’s kip			tellen
Nandi’s verrassing			
eten en drinken
Nellie en Cezar, Dik en dun
ruimte
Oma konijn komt op bezoek 		
verkeer
Over een kleine mol die wil…		
grootte
Pieperdepiep			grootte
Plons!				water/lente
De straat van Muis			
huis
Toen Sjoerd naar de dierentuin
spelen
De schoenen van mama		
kleding/kleur en vorm
Van top tot teen			
ruimte/mensen
Van wie is die hoed/Van wie is dat huis kleding/huis
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Vormen (Mies van Hout)		
kunst
Vrolijk (Vriendjes) 		mensen/kunst/welkom
Waar is mijn sok?			
kleding
Wat eten we vandaag? 		
eten en drinken
Wat nu, Olivier?			
herfst/emoties
Wat zit er in je buik, mama?		
mensen
Wessel wil helpen 			
huis
Zaza speelt doktertje 		
ziek en gezond

Ziezo

Bij Ziezo staat één prentenboek centraal, zowel op de
kinderopvang als thuis. Het leesproduct bevat twintig tot dertig
exemplaren van hetzelfde boek, zodat alle kinderen uit de
groep een exemplaar van het boek mee naar huis kunnen
nemen. Het is de bedoeling dat de ouders het prentenboek ook
thuis voorlezen. Bij de prentenboeken zitten interactieve vragen
voor een gesprek tussen kind en ouder. Het leesproduct bevat
ook attributen. Deze zijn met ruimte voor fantasie gemaakt
door Leidse kunstenaars.

Met tien in bed			
huis/tellen
Nog 100 nachtjes slapen		
tellen/kleding
Rupsje Nooitgenoeg		
kleur en vorm/
				eten en drinken
Ssst! De tijger slaapt			
tellen
Wat hoort konijn?			
ruimte
Welterusten… Kleine Beer		
huis
Wie?/Wat?			kunst
Wij gaan op berenjacht		
verkeer
Wil je mijn vriendje zijn?		
kleur en vorm/grootte
Zeb				grootte/mensen
Zóveel				tellen

Kim komt logeren
Kim, een grote stoffen pop, heeft een prentenboek en een
rugzak met logeerspullen. Ze gaat iedere dag bij een ander kind
in de klas logeren. Kim kan alleen slapen als het prentenboek
thuis wordt voorgelezen.

Het doel van Ziezo is het lezen bij jonge kinderen te
bevorderen en hun woordenschat te verrijken. De kinderen
ontdekken dat een prentenboek naspelen en beleven leuk is.
De betrokkenheid van ouders bij het lezen wordt gestimuleerd
doordat het prentenboek ook thuis voorgelezen kan worden.

De prentenboeken zijn geselecteerd op korte voorleestekst,
humor en interactie. Het doel van Kim komt logeren is het
ontwikkelen van de taalvaardigheid van kinderen. Ook
stimuleert het ouders om thuis voor te lezen. Ouders en
kinderen die het nog niet gewend zijn, kunnen zo kennismaken
met een voorleesritueel.

Ziezo is ook te leen als Voorleeskoffer (een boek met
attributen), zie pagina 8.

Kim komt logeren bevat een boek met pop en logeerspullen.
Kim (de pop) is ook inzetbaar bij andere titels naar keuze.

Voor kinderen van 2-3 jaar		
thema
Bibi in de bieb			
kunst
Binnen/buitendingen		 huis
Dat ben jij, Kiki			
ruimte/huis/tellen/		
				grootte/mensen
Het dekentje van Deesje		
huis/kleur en vorm
De eend van Jules			
kleding
Die daar is… ’begrippenfeest’		
begrippen/aanwijsboek
Iedereen gaapt			mensen
De kleuren van Elmer		
kleur en vorm/kunst
Klipperdeklop			lente
Klop, klop, klop			
huis
Mama kwijt			huis/herfst/mensen
Mijn potje			welkom/grootte
Nieuwe laarzen			kleding
Nog 100 nachtjes slapen		
tellen/kleding
Potje				welkom/grootte
Tarari tararera			emoties
Waar is Dribbel?			
huis
Wie is de kleinste?			
grootte
De Wiebelbillenboogie		
huis/kunst
We hebben er een geitje bij		
lente/mensen
Zaza’s babybroertje			mensen/huis

Suggesties voor kinderen van 3-4 jaar thema
Annabella gaat verhuizen		
huis
Bout en Moertje			
mensen
Goeiemorgen Sam			kleding
De grote rode bus			
verkeer
Karel				mensen
Kip en Pim			
verhalen
Kleine ezel en het boebeest		
grootte/emoties
De kriebelsjaal van kleine Uil		
kleding
Oma konijn komt op bezoek		
verkeer
Wat nu, Olivier?			
herfst
Kwaak, Bommes! Kwaak!		
water

Voor kinderen van 3-4 jaar		
thema
Alberts boom			emoties
Bang Mannetje			emoties/herfst
Boer Boris gaat naar zee		
zomer
Eendje in de regen			
water
Een hapje maan			
grootte
Een huis voor Harry			
huis
Kleine Ezel en jarige Jakkie		
tellen
Kleine kangoeroe			ruimte/grootte
Kleine muis zoekt een huis		
huis/grootte/ruimte
De kleine walvis			
mensen
Klop, klop wie is daar?		
huis
Kom nou, Bommes			
water/lente/emoties
Krrrr…okodil! 			emoties
cultuureducatie | leesbevordering | digitale geletterdheid

Prentenboek TopTien
Uit het overstelpende aanbod van prentenboeken maakt een
jury van jeugdbibliothecarissen ieder jaar een nieuwe selectie:
de Prentenboek TopTien. Tijdens De Nationale Voorleesdagen
wordt hieruit het Prentenboek van het Jaar gekozen. Het
belangrijkste criterium is dat het boek voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en kleuters
en voor verwerking in hun spel. Natuurlijk zijn een goed verhaal
en aantrekkelijke illustraties ook leidend bij de keuze.
Deze TopTien is te leen. Hoewel er dus elk jaar tien nieuwe titels
gepresenteerd worden, kunt u ook een andere selectie
prentenboeken kiezen. Bijvoorbeeeld uit de Prentenboek
TopTien van vorig jaar.

Kamishibai met vertelplaten
Een Kamishibai is een houten vertelkast van veertig bij vijftig
centimeter en komt oorspronkelijk uit Japan. Als de verteller de
Kamishibai op een tafel zet en de luiken opent, wordt de
aandacht van de kinderen vanzelf naar het theater getrokken.
De verteller schuift de vertelplaten in de Kamishibai en vertelt
bij iedere plaat het verhaal. Ook kunnen de kinderen het
verhaal vertellen of hun eigen tekeningen in de Kamishibai
doen. Elke titel bevat een Kamishibai, vertelplaten en het boek.
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De vertelplaten stimuleren de taalontwikkeling en het kijken
naar illustraties.

Voor kinderen van 2-3 jaar		
Anna eet graag fruit			
Anna en haar lieve mama		
Anna in het verkeer			
Anton kan toveren 			
Beertje Bruin, wat zie je daar?		
Dat ben jij, Kiki!			
De schoenen van mama		
Fiet wil rennen			
Klein wit visje wordt groot 		
Lassa doet boodschappen		
Lassa is jarig			
Nijntje op de fiets			
Tellen met muis Jelle 		
We hebben er een geitje bij		

thema
eten en drinken
mensen
verkeer
grootte
kleur en vorm
grootte/mensen
kleding
herfst
grootte/water
eten en drinken
tellen
verkeer
tellen
lente/mensen

Themacollectie
Een Themacollectie bestaat uit circa vijftien verschillende
boeken per thema en dient ter ondersteuning van methodes als
Piramide of Schatkist. De kinderopvang kan per thema boeken
bestellen. Het is ook mogelijk om Themacollecties per kwartaal
(drie à vier thema’s) of per half jaar (zes à zeven thema’s) te
bestellen.

Voorbeelden van thema’s
welkom op school		
feest		
lente/Pasen
ruimte			Sinterklaas
grootte
mensen			Kerstmis		kunst
kleur en vorm		
winter		
verkeer
eten en drinken		
tellen		
water
herfst			
ziek en gezond
zomer
huis			kleding

Voor kinderen van 3-4 jaar		
thema
Daar ben ik dan			
huis
En nu lekker slapen, Sam!		
emoties
Een grote ezel			
grootte
Een huis voor Harry			
huis
Ik ben al groter dan gisteren		
huis
Ik wil de maan			
grootte
Japie en Leo lapslap			
ziek en gezond
Kas bij opa en oma			
mensen
Kleine kangoeroe			grootte
Kleine muis zoekt een huis		
huis/grootte/ruimte
De kleine walvis			
mensen
Lekker lange slierten		
lente
Mama kwijt			huis/herfst/mensen
Over een kleine mol…		
kleur en vorm
Pas op voor Wilde Wesley		
verkeer
Pieper-de-piep			grootte
Plets plets plats			
herfst
Ssst! De tijger slaapt			
tellen
Wat gaat Sinan doen?		
huis
Wat ga jij doen?			
huis
Wat nu, Olivier?			
herfst/emoties
De Wiebelbillenboogie		
huis/kunst
Zoek				herfst

Het Leidse doorgeefboek
Het Leidse doorgeefboek is een kleurrijke houten doos met slot
om door te geven van groep naar groep en van kinderopvang
naar kinderopvang. Er passen met gemak meerdere (prenten-)
boeken in. Als kinderopvang kies je zelf welke.
Het doel van het doorgeefboek is zorgen voor uitwisseling van
boeken en leesplezier. Met het bijgevoegde logboekje kunnen
alle voorlezers hun ervaringen uitwisselen en (prenten)boeken
aan elkaar tippen.

hAPPje kinderboek

Het hAPPje kinderboek is een koffer met een iPad met een
selectie actuele apps voor kinderen. Van sommige apps is het
boek toegevoegd. Op de iPad zijn ook educatieve apps te
vinden. Achtergrondinformatie en lesideeën helpen je op weg.
Deze koffer biedt kinderboeken op een andere manier aan. Het
doel hiervan is het bevorderen van mediawijsheid. Kinderen
leren op een andere manier luisteren naar, kijken naar en spelen
met een boek. Daarnaast vergroten ze hun woordenschat en
ontdekken ze welk digitaal interactief (prenten)boek ze leuk
vinden.

BplusC in de kinderopvang 19 | 20
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Kunst en cultuur

Workshops
Beeldende kunst

Beeldende kunst is een verzamelnaam voor kunstvormen
waarbij de afbeelding centraal staat. Deze uitbeelding in
platte of ruimtelijke vorm komt op allerlei manieren terug in
de leefwereld van jonge kinderen.
Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied
van beeldende kunst staat het verkennen van materialen,
kleuren, texturen en vormen centraal. Vertrekpunt is altijd de
fantasie die jonge kinderen van nature hebben.

Stempelen, schilderen, vilten en meer
Een boze, verliefde of verdrietige vis een kleurtje geven. Met
handen, voeten, water en zeep een vrolijk kattenschilderij vilten.
Of knippen, plakken, stempelen en kleuren om te laten zien hoe
en met wie jij jouw verjaardag viert. Er zijn verschillende
beeldende workshops (op maat) beschikbaar.

handen, voeten, water en zeep wrijven en stampen tot je een
schilderij krijgt. Dit is een geweldige ervaring voor jonge
kinderen. Deze les start met een bezoek van de lapjeskat met
haar grote lapjeskoffer. De kinderen gaan bewegen op de
lapjeskattendans, waarna ze op een lapje van hun
lievelingskleur een vrolijk kattenschilderij vilten. Na afloop
maakt de vakleerkracht van alle schilderijen een mooi
(groeps)schilderij om op te hangen.
Een combinatie van technieken en materialen (gekleurd papier,
stempels, afbeeldingen en kleurpotloden) in één workshop is
ook mogelijk.
Doelgroep
Lessen/duur
Docent 		
Benodigdheden
		

kinderen van ca. 2,5-4 jaar (maximaal 15)
1 les van 30-75 minuten
Brigitte van Ark
1 begeleider op 3-5 kinderen, kleren die
vies mogen worden of schorten

Dans

De vakleerkracht start een workshop altijd met een introductie
van het thema of de techniek. Door bijvoorbeeld een
prentenboek over voelen (tastzin) voor te lezen, maken de
kinderen kennis met structuur en textuur. Geïnspireerd door dit
verhaal maken ze een soort stempel door allerlei materialen, die
elk anders ‘voelen’, op een stuk karton te plakken. Ingesmeerd
met plakkaatverf ‘stempelen’ ze met deze zogenaamde
materiaal- of kartondruk hun afbeelding op papier.

Sport, kunstvorm of sociaal gebeuren? Hoe we dans ook
classificeren, het gaat altijd over beweging (van het lichaam),
vaak in combinatie met muziek.

Een prentenboek kan de kinderen ook laten nadenken over
emoties, zoals verlegen, jaloers, verbaasd en gelukkig. Welke
kleuren passen bij welke emotie? Dit kan de start zijn van een
verfles, waarin de kinderen een vis een kleurtje en een emotie
geven. Ze verven met hun handen en ontdekken hoe andere
kleuren uit de primaire kleuren blauw, geel en rood ontstaan.

Dans | Dierendans

De kinderen kunnen ook aan de slag gaan met vilten. Dit is met
cultuureducatie | leesbevordering | digitale geletterdheid

Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied
van dans gaan jonge kinderen spelenderwijs bewegen op
muziek. Vertrekpunt is altijd de fantasie die jonge kinderen
van nature hebben.
Dierendans is een vrolijke en muzikale beestenboel waar ieder
kind dol op is. Hoe hard stampt een olifant op de grond? Hoe
sluipt een tijger? Kun je net zo hoog springen als een kikker en
vliegen als een vlinder?
De dansles begint met een warming-up waarbij de kinderen
hun hele lichaam wakker maken. Daarna gaan de kinderen aan
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de hand van een verhaal verschillende dieren nadoen. Ze
mogen rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer
doorgaan. Welk kind houdt niet van bewegen op muziek?
Het verhaal en de muziek prikkelen de fantasie. De kinderen
leren verschillende bewegingskwaliteiten kennen die de grove
en de fijne motoriek stimuleren.
Doelgroep
kinderen van ca. 2,5-4 jaar (maximaal 15)
Lessen/duur
1 les van 45 minuten
Docent 		
Mabel Privée of Ashley Zaat
Benodigdheden
besloten ruimte met voldoende 		
		bewegingsvrijheid

Muziek

Muziek is een discipline die onlosmakelijk verbonden is met
jonge kinderen en hun leefwereld. Het brengt hen in
beweging, zorgt voor sfeer en emotie, is een sociaal gebeuren
en draagt zo bij aan een evenwichtige ontwikkeling.
Tijdens onze workshops, scholing en inspiratie op het gebied
van muziek staat het verkennen van klank en ritme, door te
luisteren en te bewegen, centraal. Vertrekpunt is altijd
samenspelen en genieten.

Muziek | Baby- en peutermuziek
Muziek is een groot feest. Alle kinderen kunnen op hun eigen
manier meedoen. Ieder kind, hoe klein ook, kan dat: kinderen
zijn van nature muzikaal. In de baarmoeder hebben ze al een
perfect maatgevoel ontwikkeld. Daarnaast kunnen ze goed
luisteren en zijn ze ontvankelijk voor klanken en tonen.
In Baby- en peutermuziek maakt de vakleerkracht contact met
de kinderen via klanken, verschillende instrumenten en
eenvoudige liedjes. Wat oudere kinderen kunnen ook zelf aan
de slag met instrumenten. Het is een interactief samenspel:
iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.
Muziek maken met baby’s en peuters prikkelt de zintuigen: ze
leren luisteren, voelen en kijken.
Doelgroep
kinderen van 0-1 jaar, 1-2,5 jaar en 2,5-4 jaar
		(maximaal 15)
Lessen/duur
1 les van 30 minuten
Docent 		
Judien Luinenburg
Benodigdheden
besloten ruimte met voldoende 		
		bewegingsvrijheid

Scholing en inspiratie
Cursus | Zingen met de ukelele
Er gaat geen dag in de kinderopvang voorbij zonder te zingen.
Kleine kinderen vinden het heerlijk om te zingen of muziek te
maken. Ook gaat opruimen of aan tafel komen zitten een stuk
gemakkelijker als je zingt.
Hoe leuk is het om als pedagogisch medewerker zelf een
instrument te kunnen bespelen! De ukelele is zeer
laagdrempelig en je kunt erbij zingen. In deze cursus leer je de
meestgebruikte akkoorden en een aantal strum- en
tokkelpatronen. Je leert hoe je liedjes kunt begeleiden met de
ukelele. Ook maakt de vakleerkracht je wegwijs op internet
waar een schat aan ideeën en liedjes te vinden zijn. Hoe vind je
bruikbare muziek op internet? Hoe maak je de akkoorden van
internet speelbaar op ukelele?
Ukelele is voor iedereen binnen zeer afzienbare tijd goed te
bespelen. Het is ook een leuke opstap naar gitaar.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
		
Docent 		

pedagogisch medewerkers, team
in kinderopvang of locatie van BplusC
4 lessen van 1 uur
datum en tijd in overleg,
gaat van start bij voldoende deelnemers
n.n.b.

Workshop | Creativiteit ontwikkelen bij
jonge kinderen
De workshop Creativiteit ontwikkelen bij jonge kinderen
geeft pedagogisch medewerkers tips en tricks over hoe ze met
jonge kinderen (nog) creatiever aan de slag kunnen. Zo worden
knutselwerkjes kleine kunstwerkjes en krijgt ieder kind de kans
om echt iets van zichzelf te laten zien of maken.

Na deze workshop gaan pedagogisch medewerkers creatiever
aan de slag met de thema’s die jaarlijks terugkomen, zoals
‘herfst’, ‘wie ben ik’ of ‘eten en drinken’. Ook het maken van
cadeautjes voor bijvoorbeeld Moederdag gaat vanaf dat
moment anders. De focus komt meer op het creatieve proces te
liggen, dit is belangrijker dan het eindwerkje. De kinderen
krijgen meer ruimte om hun eigen weg te vinden en
gaandeweg ontdekkingen te doen over het werken met
materialen. Dit stimuleert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen bij de kinderen. Een positieve bijkomstigheid is
bovendien dat je als pedagogisch medewerker minder tijd kwijt
bent aan het begeleiden (of zelf uitvoeren) van alle stappen die
de kinderen moeten doorlopen, waarbij geregeld dingen anders
verlopen dan de bedoeling was.
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en druk bezig de
wereld om hen heen te ontdekken. Ze houden van
experimenteren op een zintuigelijke manier. Deze workshop
geeft ook inzicht in het belang van creativiteitsontwikkeling bij
jonge kinderen.
Doelgroep
Locatie		
Lessen/duur
Periode 		
Docent 		

BplusC in de kinderopvang 19 | 20
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team
in kinderopvang of locatie van BplusC
1 bijeenkomst van 2 uur
datum en tijd in overleg
Mari Stikvoort

Prijzen en leentermijnen
BoekStart

Gelijke Kansen

Scholing en inspiratie (per deelnemer)
Inspiratiefestival De Nationale Voorleesdagen
€ 10
Cursus Voorleescoördinator			€ 265
Training Interactief voorlezen			
€ 45
Verdieping Interactief voorlezen		
€ 45*

Voor Gelijke Kansen-kinderopvang
Leesproducten (alle)			gratis

Lesmateriaal en consumptie(s) 		

inbegrepen

Scholing en inspiratie (per groep, max. 15 deelnemers)
Ouder- of teambijeenkomst (per uur)		
€ 40
Ondersteuning
Eigen leeshoek, collectie en leesplan (per uur)

€ 40

Bibliotheekabonnement
per locatie per jaar				

€ 60

Collecties
BoekToer met 10 boeken			
€ 12,50
BoekToer met 25 boeken			
€ 22,50
Grotere collectie				offerte
BoekStart zichtcollectie met 20 boeken		
€ 12,50*

Voor overige kinderopvang
Voorleeskoffer, Ziezo			
€ 15
Kim komt logeren				
€5
Prentenboeken TopTien			€ 12,50
Kamishibai met vertelplaten			
€ 10
Het Leidse doorgeefboek 			
€5
hAPPje kinderboek				€ 10
Themacollectie				niet te leen
Vervoer leesproducten op aanvraag (per rit)

€ 5*

Kunst en cultuur
Workshops (per uur, per groep max. 15 kinderen)
Vakleerkracht of kunstenaar in de kinderopvang € 60-75
Minimale aanvraag: € 75
Beeldende workshops: excl. materiaalkosten per kind (ca. € 1,50)

Workshops
Kamishibai op bezoek			

€ 20

Instaptarief per collectie			
Vervoer collecties op aanvraag (per rit)		

€ 5***
€5

Scholing en inspiratie
Workshop | Creativiteit ontwikkelen (per team)
Cursus | Zingen met de ukelele
(per deelnemer, excl. ukelele)			
Instaptarief per aanvraag			
Reiskosten vakleerkracht (buiten Leiden)

Digitale geletterdheid

€ 175
€ 85
€ 25**
€ 0,28/km**

Scholing en inspiratie (per deelnemer/min. 12 personen)
Workshop | Mediaopvoeding in de kinderopvang € 15
Training | Haal meer uit media met peuters
€ 95
Ouderbijeenkomst
Samenwerken aan mediaopvoeding		

€ 100

Lesmateriaal en consumptie(s)

inbegrepen

Licentiekosten (eenmalig, alleen bij training)
Instaptarief per aanvraag			

€ 250
€ 25***

Leentermijnen
BoekStart
Bibliotheekabonnement		
BoekToer of BoekStart zichtcollectie
Grotere collectie			
* m.u.v. Gelijke Kansen-kinderopvang (gratis)
** m.u.v. scholing per deelnemer (geen instaptarief en reiskosten)
*** m.u.v. kinderopvang met bibliotheekabonnement (gratis)

cultuureducatie | leesbevordering | digitale geletterdheid

6 weken
6 weken
in overleg

Gelijke Kansen
Themacollectie			in overleg
Overige leesproducten		
2 maanden
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Voorwaarden en uitgangspunten
Voorwaarden
Algemeen
Aanvragen van producten, workshops, voorstellingen, scholing,
inspiratie en ondersteuning kan het hele jaar, zo lang de
voorraad strekt, het maximum aantal deelnemers nog niet is
bereikt, afhankelijk van de beschikbaarheid van vakleerkrachten en m.u.v. activiteiten op een specifieke startdatum.
De kinderopvang (of deelnemer) krijgt vooraf bericht van
BplusC of aangevraagde producten of activiteiten beschikbaar
zijn in de gewenste periode en/of deze doorgaan. BplusC
neemt contact op met de kinderopvang (of deelnemer) voor
het maken van afspraken en stuurt hiervan een bevestiging. De
kinderopvang (of deelnemer) kan evt. wijzigingen binnen een
week doorgeven aan BplusC. Daarna staan de afspraken vast.
Als de kinderopvang (of deelnemer) meer dan een maand van
tevoren een afspraak wil wijzigen, dan is dat alleen mogelijk in
overleg met BplusC. Is deze periode verstreken, dan zijn
wijzigingen niet meer mogelijk.
Komt de kinderopvang (of deelnemer) de gemaakte afspraken
niet na of ziet de kinderopvang (of deelnemer) alsnog af van
producten of activiteiten, dan dient de kinderopvang het
volledige bedrag te betalen.
Alles wordt geleverd volgens de voorwaarden die bij de
betreffende producten en activiteiten beschreven staan.

Voorwaarden BoekStart
Bij een bibliotheekabonnement krijgt de kinderopvang 1 pas
per groep. Per pas kunt u maximaal 2 objecten per kind lenen.
De leentermijn is 6 weken. Er gelden reguliere te-laatvergoedingen. De pas staat op naam van de kinderopvang en
blijft in de bibliotheek. De pedagogisch medewerker is
verantwoordelijk voor de geleende materialen. Ruilen kan met
de groep of de pedagogisch medewerker komt zelfstandig naar
de gewenste bibliotheek. Ruilen is mogelijk tijdens reguliere
openingstijden.

Uitgangspunten
Hier staan wij voor
Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij
kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik
ten opzichte van anderen?’ Kinderen leren reflecteren (reageren)
op zichzelf en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur
voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis aan kunnen
geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid
en veerkracht met elkaar om te gaan. Met zorg voor en
waardering van hun leefomgeving. Kinderen staan niet los van
anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel.
Hoe jong kinderen ook zijn, deze context is altijd het vertrekpunt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of
nieuwe ontdekking. Zo prikkelen we bij kinderen levenslust en
de wil om te leren – en hopen we ook op uw kinderopvang bij
te dragen aan de culturele levensloop van ieder kind!

Bij activiteiten in de kinderopvang is de kinderopvang
verantwoordelijk voor de organisatorische details, zoals die in
de voorwaarden, bevestiging en/of offerte (of aanvullend per
mail) worden vastgelegd. Denk aan de ontvangst van
vakleerkrachten, het voorbereiden van ruimtes, klaarzetten van
benodigdheden,
voorbereiden
kinderen,
lesmateriaal
behandelen, communiceren bijzonderheden etc.
BplusC gaat ervan uit dat de pedagogisch medewerker
aanwezig is bij de uitvoering van projecten, m.u.v. activiteiten
waarbij de groep wordt gesplitst. Een positieve, actieve
houding van de pedagogisch medewerker draagt bij aan het
plezier dat de kinderen aan het project beleven. Een
ondersteunende houding ten opzichte van de vakleerkracht
draagt bij aan het slagen van de activiteit.

Hier zijn wij actief
Hillegom
Noordwijk

Lisse
BplusC gaat ervan uit dat alle betrokken partijen zorgdragen
voor een goede uitvoering van activiteiten en een goede
levering en retournering van producten. De kinderopvang is
aansprakelijk wanneer er tijdens de uitvoering of leenperiode
spullen zoekraken of kapot gaan.

Teylingen
Oegstgeest

Voorwaarden Gelijke Kansen
Elke kinderopvang die wil investeren in lezen en taal kan
gebruikmaken van de Gelijke Kansen-leesproducten. De
kinderopvang met relatief veel ‘doelgroepkinderen’ (volgens het
Gelijke Kansen-beleid van de gemeente Leiden) geniet wel een
aantal voordelen: het aanvragen en vervoer van leesproducten is
gratis en deze centra krijgen voorrang bij het aanvragen. Andere
centra voor kinderopvang betalen een vergoeding voor de
leesproducten.
BplusC in de kinderopvang 19 | 20

Leiden
Wassenaar
Voorschoten
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Leiderdorp

Contact

Medewerkers

Adressen
Bibliotheken

Locatie Het Gebouw
Arubapad 4, 2315 VA Leiden
Locatie Leiderdorp
Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp
Locatie Merenwijk
Rosmolen 4, 2317 SJ Leiden
Locatie Nieuwstraat (afdeling Onderwijs)
Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden
Locatie Stevenshof
Trix Terwindtstraat 6, 2331 GW Leiden

Gelijke Kansen

Bibliottheek Nieuwstraat
Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden
ma en di 13.00-14.30 uur, wo 13.00-17.00 uur of op afspraak

Bibliobus

Coördinator Kunst en cultuur
Vivian Treurniet		
V.Treurniet@BplusC.nl | 071 516 85 06
Coördinator BoekStart, Digitale geletterdheid
Jorien Cohen Stuart
J.CohenStuart@BplusC.nl | 071 516 86 22
Administratie
Ursula Gallert 		
onderwijssecretariaat@BplusC.nl | 071 516 85 38
Gelijke Kansen
Marie Mattijssen & Loes Schwenke		
GK@BplusC.nl | 071 516 85 46

Standplaats Meerburg
Zaanstraat | ma 15.30-17.00 uur
Standplaats Leiden Zuid-Oost
De Laat de Kanterstraat (hoek Cobetstraat)
di 15.30-17.00 uur
Standplaats Leiden Zuid-West
Ed van Beinumstraat (bij ID College)
wo 15.00-16.30 uur en vr 15.30-17.00 uur
Standplaats Morskwartier
Robijnstraat (tegenover Koraalstraat)
wo 13.00-14.30 uur
Standplaats Houtkwartier
Antonie Duyklaan
do 15.30-17.00 uur

Agenda
2019

woensdag 18 september
Thema-avond Kinderboekenweek
woensdag 2 t/m zondag 13 oktober
Kinderboekenweek

Colofon
Deze publicatie is een uitgave van BplusC.
Inhoud: afdeling Onderwijs
Eindredactie en vormgeving: afd. Marketing & Communicatie
Drukwerk: Puntgaaf drukwerk
Oplage: 150 exemplaren
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
Zie actuele informatie op www.BplusC.nl.
Foto’s:
pag. 8

Henk Aschman (LAFV)
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maandag 7 tot en met zondag 13 oktober
Week van de Opvoeding
vrijdag 8 t/m vrijdag 15 november
Week van de Mediawijsheid

2020

woensdag 8 januari
Inspiratiemiddag De Nationale Voorleesdagen
woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari
De Nationale Voorleesdagen
vrijdag 27 maart tot en met 3 april
Media Ukkie Dagen
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