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Schoolabonnementen

Uw school kan 1 of meerdere
schoolabonnementen afnemen.
Hierbij kunt u kiezen uit een
groot- en/of kleinabonnement.
Grootabonnement
Aantal:

30 materialen per keer
en 2 projectcollecties naar keuze
Uitleentermijn: 6 weken
Reserveren:
gratis
Kosten:
€ 62,50

Kleinabonnement
Aantal:
Uitleentermijn:
Reserveren:
Kosten:

15 materialen per keer
6 weken
gratis
€ 27,50

Bibliotheek VANnU pas

Bibliotheeklidmaatschap voor uw leerlingen

Wilt u uw leerlingen stimuleren om lid te worden van de bibliotheek en
voorzien van een bibliotheekpas? Het lidmaatschap is gratis zolang de
leerling staat ingeschreven bij een deelnemende vo-school, ook als de leerling
ouder is dan 18 jaar. Vanwege de kosten voor en de verwerking van de passen
brengt de bibliotheek € 0,95 per pas in rekening.
Aantal:
Uitleentermijn:
Reserveren:
Kosten:

15 materialen per keer
3 weken
gratis
eenmalig € 0,95 per leerling
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Biebsearch

Biebsearch is een integraal bibliotheekaanbod
aan het onderwijs met 100% lidmaatschap
van leerlingen en docenten. De producten van
de bibliotheek kunnen met dit integrale aanbod
rechtstreeks aan het beleid en de curricula van de
school worden verbonden.
Leerlingen krijgen in één omgeving (ELO) toegang tot zowel lesmateriaal van
hun onderwijsinstelling als de informatie van de bibliotheek. Dit maakt het
zoeken naar informatie een stuk gemakkelijker en het zorgt er voor dat de
leerlingen worden gestimuleerd gebruik te maken van deze betrouwbare
bronnen.
Biebsearch kent een aantal componenten die tezamen het vaste basisraamwerk vormen van de
dienstverlening van de bibliotheek aan de school.

Dit raamwerk omvat:
•
•
•
•

100% lidmaatschap bibliotheek, inclusief passen.
Logistiek: Boeken en media (transport) van en naar school.
Aquabrowser in Elektronische leeromgeving, inclusief basisinstructies.
Programmalijn Biebsearch: Lezen, Informatievaardigheden, Mediawijsheid.

Meer informatie is te vinden op de website: www.biebsearch.nl
Kosten: de kosten zijn afhankelijk van de invulling van Biebsearch.

Project- of themacollecties

Bent u op zoek naar een pakket op maat? Wij stellen deze graag voor u
samen. De inhoud kan worden aangepast aan een door u gewenst thema,
specifieke auteurs of aan de literatuurlijst.
Project- of themacollectie: groot
Aantal:
Uitleentermijn:
Aanvragen
Kosten:

30 (luister)boeken of andere materialen
6 weken
minimaal een maand voor de gebruiksdatum
€ 36,00

Bij een grootabonnement is het lenen van 2 grote themacollecties inbegrepen.

Project- of themacollectie: klein
Aantal:
Uitleentermijn:
Aanvragen:
Kosten:

6 (luister) boeken of andere materialen
6 weken
minimaal een maand voor de gebruiksdatum
€ 10,00

Kleine project- of themacollecties zijn onder andere bedoeld voor het lenen van meerdere exemplaren
van 1 titel.

Klassikaal lenen

Tijdens openingstijden van de bibliotheek is het mogelijk met uw klas een bezoek te brengen en/of
klassikaal te lenen. De begeleiding en inhoudelijke invulling worden verzorgd door de school. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. Wel is het handig als u van tevoren even contact opneemt wanneer u van
plan bent om te komen.
Begeleiding:
Kosten:

door school
geen
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Klassenbezoeken

Wilt u met uw leerlingen onder schooltijd een bezoek aan de bibliotheek
brengen? Diverse programma’s zijn hiervoor mogelijk.
Whodunnit?

Whodunnit? is een klassenbezoek aan de bibliotheek gegoten in een modern jasje. Door een moord
op te lossen met materialen uit de bieb maken leerlingen op dynamische en interactieve wijze kennis
met wat de bibliotheek te bieden heeft. Whodunnit? laat de leerlingen gericht informatie zoeken met
behulp van diverse media en middelen, zoals de catalogi van de bibliotheek, blogs en Youtube.
Het klassenbezoek sluit aan bij de kerndoelen voor het vak Nederlands.
Doelgroep:
Kosten:

onderbouw voortgezet onderwijs
€ 55,00 per bezoek per uur

Op maat

De inhoud wordt in overleg met u vastgesteld. Lessen kunnen samengesteld worden rond
informatievaardigheden, het vinden van de weg in de (digitale) bibliotheek of aansluitend bij
een onderwerp waar u op school aan werkt.

Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Het leren omgaan met diverse (digitale) bronnen.
De digitale vraagbaak van de openbare bibliotheken.
Het leren zoeken in de bibliotheek; onder andere via de catalogus.
Het aanreiken van gerichte websites voor bijv. werkstukken en spreekbeurten
Kennismaking met het UITpunt (Roosendaal, Moerdijk, Brabant).
Kennismaking met muziekweb.
Klassenbezoek rond een bepaald thema.

Doelgroep:
Kosten:

naar keuze
€ 55,00 per bezoek per uur

Jonge Jury 2016

De Jonge Jury is een leesbevorderingsproject voor
jongeren van 12 tot 16 jaar met als doel jongeren
te enthousiasmeren voor lezen en het bevorderen
van het leesplezier. De jongeren lezen tussen half
augustus en eind februari naar eigen keuze een
aantal jeugdboeken die twee jaar eerder voor
het eerst verschenen en brengen een stem uit op
hun favoriete titels. De vijf boeken die de meeste
stemmen ontvangen, worden genomineerd voor
de Prijs van de Jonge Jury.
Bibliotheek VANnU kenmerkt de deelnemende boeken in alle vestigingen met een Jonge Jury-etiket
en stelt deelnameformulieren en brochures met leestips beschikbaar voor de individuele klanten.
De Jonge Jury sluit aan bij de eindtermen van het fictie-onderwijs. Op www.jongejury.nl staan diverse
mogelijkheden voor het werken met de Jonge Jury in de klas. U kunt de instapmodule en aanvullend
lesmateriaal bestellen. Meer informatie vindt u op www.jongejury.nl/Educatie/Meedoen.aspx
Doelgroep:
Datum:

klas 1, 2 en 3 van vmbo-basis, vmbo-kader, havo en vwo
augustus 2015 - april 2016
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Het winnende boek wordt bekend gemaakt tijdens de Dag van de Jonge Jury op 20 april 2016. U kunt
met uw leerlingen bij deze dag aanwezig zijn.
Kosten:

€ 14,75 per kaartje

U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de viering Lokaal. U viert met uw leerlingen in
uw eigen klaslokaal, aula of mediatheek de Dag van de Jonge Jury in twee lesuren. U ontvangt een
lespakket en kunt deze bijzondere slotdag beleven door middel van een livestream op school. Bestelt
u minstens 100 kaartjes voor de Dag van de Jonge Jury Lokaal, dan wordt er een lesuur georganiseerd
waarin een bekende jeugd literaire auteur in gesprek gaat met uw leerlingen.
Kosten:
Datum:

€ 4,75 per leerling
woensdag 20 april 2016

Jonge Jury-activiteitenweek

In samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in Roosendaal is
een concept ontwikkeld dat in het schooljaar 2015-2016 opnieuw zal worden
ingevuld. Het concept bestaat uit:
Een schrijversbezoek van een Jonge Jury-auteur:

• De keuze voor de leerjaren ligt bij de school, dat wil zeggen binnen de doelgroep van de Jonge Jury:
de klassen 1 t/m 3 vmbo, havo, vwo.
• Dit bezoek kan plaatsvinden op school of in het Parrotia Podium.

Een Jonge Jury-voorleeswedstrijd: Read2Me voor brugklassers:
• De schoolronden worden door de school georganiseerd, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van de ervaringen van de werkgroep.
• De voorleeskampioenen van de scholen strijden tegen elkaar in het Parrotia
Podium van Bibliotheek VANnU.
• Elke school mag 2 kandidaten afvaardigen.
• De winnaar van de locale ronde zal de gemeenten Roosendaal, Halderberge,
Moerdijk, Rucphen en Zundert vertegenwoordigen in de provinciale ronde
van de Jonge Jury voorleeswedstrijd: Read2Me.
Doelgroep:
Datum:
Kosten:

klas 1, 2 en 3
In februari 2016
de kosten zijn afhankelijk van de wensen bij de invulling
van het project.

Nederland Leest 2015

Nederland Leest bestaat 10 jaar!
Van 1 tot en met 30 november 2015 vindt de 10e editie van
Nederland Leest plaats. Iedereen wordt tijdens deze landelijke
campagne uitgenodigd om mee te doen aan een discussie over
een bepaald literair werk.
U kunt met uw klas deelnemen aan deze landelijke literaire discussie door
bijvoorbeeld gebruik te maken van de lespakketten die voor het voortgezet
onderwijs zijn ontwikkeld.
Lespakket Nederland Leest:
Inhoud:
Kosten:
Doelgroep:

32 exemplaren van het boek Korte Verhaal van A.L. Snijders (pocketeditie).
€ 12,50
4 havo en 4 vwo

Achtergrondinformatie en lessuggesties voor docenten zijn rond de campagneperiode
gratis te downloaden op de websites: www.nederlandleest.nl en www.nederlandleest.nl/school
en www.nederlandleest.nl/10jaar
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Bibliotheek VANnU stelt bij de schoolabonnementen gratis boekjes beschikbaar:
• 2 per grootabonnement
• 1 per kleinabonnement

Write Now! 2016

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd van Nederland,
Vlaanderen en Suriname voor jongeren. Iedereen tussen de
15 en 24 jaar kan meedoen. In november 2015 kunnen uw
leerlingen zich inschrijven voor de nieuwe editie. U kunt er
daarna met uw leerlingen mee aan de slag gaan in de klas.
In april en mei vinden de voorronden plaats. In juni is de
finale in Rotterdam.
Kosten:

gratis

Meer informatie vindt u op: www.writenow.nu

Er Was Eens 2016

Er Was Eens is een verhalenwedstrijd voor leerlingen van 13 t/m 14 jaar van
het vmbo. De leerlingen maken op een actieve manier in groepsverband
kennis met verhalen aan de hand van workshops en gastlessen van
rolmodellen. Zo wordt zowel het leesplezier als het inlevend vermogen
van leerlingen vergroot.
Kosten:

€ 15,75 per leerling

Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, workshop en gastles in de klas voor leerlingen en toegang tot
de grote finale in januari 2016.
Kijk voor meer informatie op: www.erwaseens.nu. Hier meldt u ook uw leerlingen aan.

De Inktaap 2016

De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied.
Havo- en vwo-leerlingen van 15 t/m 18 jaar worden geconfronteerd met de
keuze van de jury’s van drie literaire prijzen én een Caribische nominatie
en verdiepen zich in actuele Nederlandstalige literatuur. Uit die vier
boeken kiezen de leerlingen vervolgens de winnaar. De winnaar wordt
bekendgemaakt tijdens de slotmanifestatie in de Singel in Antwerpen.
Kosten:

€ 10,00 per leerling

Deze prijs is inclusief de e-boeken, de handleiding met lessuggesties en toegang tot de slotdag op
maandag 14 maart in De Doelen in Rotterdam (let op: beperkte capaciteit). Op www.inktaap.org schrijft u
uw leerlingen in voor De Inktaap. Hier vindt u ook de genomineerde titels.

De Weddenschap

De Weddenschap gaat maandag 12 oktober 2015 van start en eindigt
op zondag 10 april 2016. De uitdaging van De Weddenschap is om in een
half jaar tijd drie boeken te lezen. Wanneer dat lukt, is de missie voltooid.
De leerling krijgt een certificaat en maakt kans op mooie prijzen.
Drie bekende Nederlands fungeren als boegbeeld van de campagne en zij
vertellen op www.deweddenschap.nl welke boeken zij van plan zijn om te
gaan lezen. In het komend seizoen dagen de volgende BN’ers de leerlingen uit:
• Blogster Teske (Teskuh.nl)
• zanger, rapper, muziekproducent en televisiepresentator Brownie Dutch
• Acteur Frank Lammers
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Met deze leescampagne voor vmbo en mbo, heeft u een uitdagend middel in handen om leesplezier
bij uw leerlingen op de kaart te zetten.
Kosten:

gratis

Meer informatie vindt u op:
http://deweddenschap.nl/downloads/SL15002_Handleiding_DeWeddenschap-2015-16_V2.pdf

Cultuureducatie
Art2Hop
Onder leiding van CultuurlinC vindt de cultuurdag Art2Hop
plaats voor vmbo-leerlingen die voor het eerst het vak ckv
krijgen. Tijdens deze dag maken leerlingen in groepjes van
15 middels interactieve bijeenkomsten en/of workshops kennis
met diverse culturele instellingen in Roosendaal. Bibliotheek
VANnU verzorgt voor alle 3 ronden een activiteit.
Datum:
Inhoud:

nog niet bekend
er worden 2 workshops aangeboden waar een keuze in gemaakt kan worden.
Nadere informatie ontvangt u via CC De Kring.

ArtiSjok
Stichting ArtiSjok organiseert jaarlijks het ArtiSjokfestival.
Dit evenement is bedoeld voor vierdejaars havo- en vwo-leerlingen
als start voor het vak ckv1. Tijdens deze dag maken leerlingen
middels interactieve bijeenkomsten en/of workshops kennis met
diverse culturele instellingen in Roosendaal. Bibliotheek VANnU
verzorgt voor alle 4 ronden een activiteit.
Datum:
Inhoud:

dinsdag 29 september 2015
poetry / rap workshop
De workshop door dichter en multimediakunstenaar Sieger Geertsma
kenmerkt zich door snelheid en de sterk beeldende vorm. Soms bijna psychedelisch,
maar altijd lyrisch. Nadere informatie ontvangt u via Stichting ArtiSjok.

Mediawijsheid

Mediawijsheid is een site met een selectie lessen op
het gebied van mediawijsheid. Er zijn lessen voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar ook voor
docenten, mediathecarissen en ouders. U kunt zelf met de lessen aan de slag,
maar Bibliotheek VANnU kan deze ook voor u uitvoeren of ondersteuning
bieden waar gewenst.
U vindt de lessen op www.mediawijsheid.nl/lesmateriaal.

Informatie vinden met Bibliotheek.nl

Wilt u uw leerlingen helpen gericht naar een leuk
boek te zoeken? Of wilt u zien waar leerlingen informatie over boeken
en schrijvers voor werkstukken of spreekbeurten kunnen vinden?
Op Bibliotheek.nl vindt u het laatste boekennieuws, leuke leestips,
informatie over schrijvers en illustratoren en informatie voor werkstukken
of spreekbeurten. Verder is te zien welke theatervoorstellingen en
tentoonstellingen er op dit moment lopen. En natuurlijk vinden uw
leerlingen hier ook informate voor school.
www.bibliotheek.nl/jong
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Informatie over boeken en schrijvers
Leesplein (voor 12+ en 15+)
Op Leesplein vindt u heel veel informatie over boeken en
schrijvers voor school, de lijst of zomaar. De site biedt onder
meer nieuws, leestips, schrijversinterviews, acties en events
rond (jongeren)literatuur.
www.leesplein.nl

Speciale collecties
4you!
4you! is een fysieke plek in de Centrale Bibliotheek
VANnU voor moeilijk lezende jongeren. Het is gericht
op zwakke lezers, maar ook bedoeld voor jongeren
met een leesprobleem (bijv. dyslexie).
Binnen 4you! zijn 8 thema’s frontaal bij elkaar geplaatst. Elke thema bevat zowel lees- als informatieboeken, maar ook dvd’s, tijdschriften en luisterboeken.
Daarnaast kunnen jongeren met een leesbeperking in de kernvestigingen van Bibliotheek VANnU
(Centrale, Oudenbosch, Zevenbergen, Rijsbergen en Rucphen) Daisy-rom kennismakingspakketten
lenen. Een pakket bestaat uit een Daisy-speler en 5 Daisy-Rom’s en is via het bibliotheekabonnement
kosteloos te leen.

Young Adults
Eindelijk een eigen plek: de collectie voor
jongeren vanaf 15 jaar. Deze Young Adults-boeken,
-luisterboeken en -strips zijn in de bibliotheek
herkenbaar aan de letter D op het rugetiket.

Podia voor uw school of
voor uw leerlingen

De bibliotheek is een ideale leer- en tentoonstellingsruimte. Voor u en
uw leerlingen is er dan ook alle ruimte om de bibliotheek te gebruiken
als locatie. Zo kunnen bijvoorbeeld presentaties gegeven worden of
tentoonstellingen ingericht. Bibliotheek VANnU beschikt over ruimtes
waar u samen met uw leerlingen voor verschillende doeleinden gebruik
van kunt maken.
Informeer naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon!

Parrotia Plein, Roosendaal
Hebben uw leerlingen prachtige werkstukken gemaakt die aandacht van een
groot publiek verdienen? Denk dan eens aan het centraal gelegen plein in
Parrotia. U kunt de werkstukken afgeven, zelf een tentoonstelling inrichten,
maar nog leuker is om samen met de kunstenaars een expositie in te richten.
U kunt hierbij gebruik maken van de presentatiematerialen van de
bibliotheek, bijv. presentatiesokkels en alupalen.
Kosten:

geen (tijdig reserveren is nodig)
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Parrotia Podium, Roosendaal

Wilt u een voorstelling bezoeken, een auteur
ontmoeten of zelf een voorstelling geven?
Bibliotheek VANnU beschikt in Parrotia over een
prachtig podium met professionele licht- en
geluidstechniek. Wij bieden maatwerk, zodat alle
mogelijkheden bespreekbaar zijn.
Capaciteit:

100-120 personen

Informeer naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon!

Podium VANnU-vestiging Zevenbergen

De VANnU-vestiging in Zevenbergen beschikt over een podium met een kleinschalig karakter.
Hier kunt u bijvoorbeeld met uw klas optreden of een auteur ontmoeten.
Capaciteit:

50 personen

Informeer naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon!

Advies

De Bibliotheek VANnU biedt advies op het gebied van onder andere
leesbevordering/ literatuureducatie, mediawijsheid/informatievaardigheden
en mediatheek en is te allen tijde bereid om met u mee te denken en samen
met u te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Cultuurkaart

Alle producten en diensten van Bibliotheek VANnU kun u ook financieren
met de Cultuurkaart.

Aanbod digitaal

Het aanbod van Bibliotheek VANnU voor het voortgezet onderwijs vindt u
ook op www.vannuvoorschool.nl

Contact

Medy van Boxtel,
Leesconsulent 10 - 18 jaar
(0165) 55 20 80
m.vanboxtel@bibliotheekvannu.nl
Prijzen incl. BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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