
In het kort
• Doelgroep groep 5 t/m 8
• Lesduur 30 min tot een uur
• Iedere maand een nieuw lespakket
• Kant en klaar te vinden op www.biebboys.nl
• Leerlingen enthousiasmeren, prikkelen en uitdagen voor 
lezen en boeken.
• Leerkrachten op laagdrempelige manier werkvormen 
leesbevordering aanreiken.
• Vaak mét thuisopdracht.
• SLO kerndoelen beschreven in iedere leerkracht handlei-
ding. 

De BiebBoys in de klas maken iedere maand een nieuw 
lespakket met daarin:
- Een aansprekende video
- Een lesbrief 
- Wanneer nodig, een PPT en werkbladen.

Het doel van de BiebBoys in de klas:
Leerlingen enthousiasmeren, prikkelen en uitdagen voor 
lezen en boeken.
Leerkrachten op laagdrempelige manier werkvormen lees-
bevordering aanreiken.

Met dit programma wordt er ingespeeld op de driehoek: 
bibliotheek, school en thuis.

Dit schooljaar is het project de samenwerking aangegaan 
met de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen en Rijn-
brink. Dit betekent dat alle lespakketten gratis te gebrui-
ken zijn voor alle bibliotheken in Nederland!
 
Aanleiding
We merken dat het zeer leerkracht afhankelijk is wat er 
gedaan wordt met het leesonderwijs in de klas. Vaak 
ontbreekt het aan tijd/kennis/boeken om aantrekkelijke 
lessen te geven op het gebied van lezen. 

Daarom bieden we kant en klare lespakketten aan die 
met zorg zijn gemaakt voor groep 5 t/m 8. De lessen val-
len onder te verdelen in de volgende thema’s:
- Boekensmaak
- Boekintroductie
- Praten over boeken
- Mediawijsheid 
- Informatievaardigheden 
- Boekverwerking 
 
Wat kan jij doen?
De BiebBoys in de klas is nu ook van jou. Omarm het en 
zorg ervoor dat zoveel mogelijk leerkrachten hier gebruik 
van gaan maken. Dat kun je doen door:
- jezelf en leerkrachten aan te melden voor de nieuws-
brief op www.biebboys.nl. Wanneer er een nieuw lespak-
ket af is wordt daar een mail voor gestuurd.
- de BiebBoys in de klas op de website van jouw biblio-
theek te plaatsen, onder het educatieaanbod.
- de BiebBoys in de klas te introduceren wanneer jij voor 
een groep staat.
- het aan de bibliotheek op school te koppelen. De 
thema’s passen naadloos bij het dBos concept. Het zou 
eigenlijk een nieuwe bouwsteen moeten zijn ;).
- BiebBoys in de klas zo groot te maken dat niemand 
meer om ons heen kan zodat we volgend jaar wel door 
móeten gaan.
Belangrijk! De BiebBoys in de klas wordt gratis ter be-
schikking gesteld door de eerder genoemde partijen. Jij 
mag als bieb daar dan ook geen kosten voor berekenen 
bij je scholen. Alleen als je er een bezoek aan de klas/bieb 
aan koppelt wel. 

DE BIEBBOYS VOOR  
BIBLIOTHEKEN!

Planning:
Dit schooljaar komen de BiebBoys in de klas met 8 lespak-
ketten. Die planning ziet er als volgt uit:
12 september Kinderboekenweek
24 oktober Week van de mediawijsheid
23 januari
6 maart
3 april
8 mei
12 juni BiebBoys Zomerchallenge

Heb je een idee voor een thema/onderwerp voor een 
video of les? Yes! Daar zijn we blij mee! Laat je horen via 
doemee@biebboys.nl.
 
Help de BiebBoys verder
We zijn altijd op zoek naar mensen die zitting nemen in 
onze klankbordgroep. Deze groep komt ongeveer 1x per 
maand bij elkaar om te kijken of het aanbod past bij de 
vraag van de scholen. Voel jij je hiervoor geroepen? Stuur 
een mail naar doemee@biebboys.nl.

 

http://www.biebboys.nl
mailto:doemee%40biebboys.nl?subject=
mailto:doemee@biebboys.nl


Wanneer je de BiebBoys in de klas in de klas wilt intro-
duceren, kun je gebruik maken van de volgende stap-
pen.

Vooraf
• Stuur de betreffende leerkracht van te voren door dat je 
het over de BiebBoys in de klas gaat hebben. Stuur de trai-
ler mee die de leerkracht alvast met de klas kan bekijken. 
Vermeld dat jij het eerste deel van een les van de BiebBoys 
in de klas komt uitvoeren en nodig de leerkracht uit dat 
hij/zij de les afmaakt.
• Kies een lespakket van de Biebboys in de klas die je aan 
bod wilt laten komen en bereid deze voor, print eventuele 
werkbladen.

Introductie (15 min.)
Je introduceert de les door de aflevering van de BiebBoys 
te bekijken. Stel de bijbehorende vragen en nodig ook de 
leerkracht uit om mee te doen met het gesprek. 

Kern (10 min.)
Voer een deel van de opdracht uit de leerkrachtenhandlei-
ding uit. 
Zorg dat de leerlingen een fijne start hebben gemaakt 
met de opdrachten uit de les en leg dan de les stil.
• Is het bij iedereen gelukt?
• Snapt de leerkracht waar zijn/haar taak ligt met het 
vervolg van de les?
• Wens iedereen succes en veel plezier met de rest van de 
les.
• Vermeld in de les dat de leerkracht dit ook zelf kan 
doen, gratis! Alle lessen zijn te vinden op www.biebboys.
nl. Laat de leerkracht zich ook inschrijven voor de nieuws-
brief zodat hij/zij op de hoogte blijft van nieuwe lespak-
ketten.

Naderhand
Stuur de leerkracht een mail met de vraag hoe het vervolg 
van de les was verlopen.
• Sloot het aan bij de leerlingen?
• Sloot het aan bij de doelen van de school?
• Ideeën voor een thema of les?
Aanbevelingen mogen naar doemee@biebboys.nl 

De BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 
De  BiebBoys wordt mede mogelijk gemaakt door: 
De Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Rijnbrink.    

INTRODUCTIE VAN DE 
BIEBBOYS IN DE KLAS
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