
Hierbij horen de bijlagen: 
- Lesbrief Scoor een boek WII 
- Handleiding de Basis 
- PPT de Basis 
- De Basisopstelling leeg 

 
Beste leerkrachten,  
 
Scoor een Boek! met Willem II komt steeds dichterbij! Vanaf 7 februari zwermen de lees- en 
mediaconsulenten van Bibliotheek Midden-Brabant uit over de regio om op de scholen de Aftrap 
te  doen en zo het startsein te geven om boeken te gaan ‘scoren’!  
In de bijlage vinden jullie de documenten waarmee je je kunt voorbereiden op Scoor een Boek!: de 
lesbrief, de ouderbrief voor de Thuiseditie, de PPT-afbeelding van de Basisopstelling en de 
handleiding die daarbij hoort.  
 
Nog een paar belangrijke punten: 
- In week 5 levert de bibliotheek de boekencollectie en de materialen, die bij Scoor een Boek! horen, 
af op de scholen. Houd dit alles nog even uit het zicht van de leerlingen tot de leesconsulent op jullie 
school de Aftrap komt geven!  
- Een lees- en mediaconsulent van de bibliotheek komt in de week van 7-11 februari de aftrap geven 
voor Scoor een Boek!. Ze neemt contact op met jullie om een specifieke dag en tijd af te spreken. 
- Als het bezoek van de lees- en mediaconsulent fysiek kan doorgaan, heeft ze een digibord nodig, 
met geluid. Daarnaast is het belangrijk dat de boekencollectie en de materialen dan al in de klas 
staan. Het zou fijn zijn als de leerlingen op de ingeroosterde tijd al ‘startklaar’ zitten: een half uur is 
zo voorbij!  
Ditzelfde geldt natuurlijk voor het groepsbezoek tijdens de Rust. 
- Als het bezoek van de lees- en mediaconsulent digitaal moet, maken jullie samen afspraken over 
hoe dit het handigst kan. 
- De deurhangers voor de Thuiseditie, die in de lesbrief genoemd worden, neemt de leesconsulent 
mee bij het bezoek tijdens de Rust. 
- De collectie wordt weer opgehaald in week 21. Zorg dat de collectie al op maandag 21 mei klaar 
staat, dicht bij de voordeur, onze chauffeur begint al vroeg! 
 
 
 
 


