
 
primair 
onderwijs 
2017 - 2018 

inspiratie en advies
Jij stimuleert dagelijks kinderen in het leren van vaardigheden omtrent taal, lezen en schrijven. De expertise van de OBA zit in het stimule-
ren van leesplezier en mediawijsheid, op school en thuis. Door krachten te bundelen en structureel samen te werken, zorgen we voor een 
positief lees- en mediaklimaat in jouw school. Samen werken we aan leesbevordering en mediawijsheid!

Cursus Open Boek: word leescoördinator
Wil je op school een structurele aanpak voor leesbevordering? Word leescoördinator! In de cursus Open Boek komen o.a. aan bod: vol-
doende (voor)leestijd, een actuele collectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten. Tegelijkertijd werk je aan een 
leesplan. Deze cursus past binnen deskundigheidsbevordering van leerkrachten en is met 40 registeruren opgenomen in registerleraar.nl. 
Duur: 5 bijeenkomsten.

Schoolbibliotheek
Wij adviseren over en ondersteunen bij het opzetten van een schoolbibliotheek. De OBA is leverancier van V@school, het online systeem 
voor de schoolbibliotheek, en van het online zoeksysteem Kidscat. Hiermee kunnen kinderen zelfstandig zoeken op bijvoorbeeld titel, 
schrijver of onderwerp, en zelf boeken lenen.

Advies en workshops over de leesomgeving
De leesomgeving wordt o.a. bepaald door het boekenaanbod, de ondersteunende rol van leerkracht, ouders en vriendjes en tijd en aan-
dacht. Met advies en coaching beantwoorden we vragen als: Hoe kun je kinderen begeleiden bij hun boekenkeuze? Welke werkvormen zet 
je in om te praten over boeken en zo leesmotivatie te stimuleren? Wat kunnen ouders doen om hun kinderen thuis meer te laten lezen?

Groepen 1 en 2   

Boer Boris gaat naar zee
Breng Boer Boris naar de klas met dit uitleenproject. Een krat vol Boer Boris-boeken, 
boerderijboeken en leuke materialen om de verhalen tot leven te brengen.

Groepen 1 en 2   

Ik voel een voet
Vijf dieren slapen ‘s nachts in een hangmat. Plotseling hoort de schildpad iets. Wat zou dat zijn? 
Van schrik vallen ze uit de hangmat. Eén voor één gaan ze op onderzoek uit. Gaan jullie mee? 
Een kist vol boeken, materialen en lessuggesties over het thema zintuigen.

Groepen 1 en 2

Kleine Ezel in de klas
Kleine Ezel is al groot, vindt hij zelf. Hij kan best alleen naar Feestvarken. Maar het is ook erg leuk 
om te vliegeren met Jakkie. Alle dieren zijn z’n vrienden, zelfs het grote boebeest! Geniet van één 
van de herkenbare verhalen over Kleine Ezel. Een krat vol boeken en materialen, met lessuggesties.     

Groepen 4 t/m 8

Boek en Film
Dit project bestaat uit een krat met 27 boeken, de film van het boek en lessuggesties. Lees het 
boek en kijk de film. Naast de al bestaande titels zoals Het leven van een loser en Dummie de 
Mummie zijn er nieuwe titels zoals De GVR en Meester Kikker.    

Groepen 7 en 8 

Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijk leesbevorderingsproject. Kinderen kiezen hun 
favoriete fragment en strijden om voorleeskampioen van de school te worden. En daarna misschien 
wel van de stad, van de provincie en... van het hele land! 
Aanmelden via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.    

Alle groepen

Collecties lenen
Themacollectie: Leen een pakket met materialen om de lessen te verrijken. 15-30 materialen voor 
8 weken. 
Wisselcollectie: Vul de schoolbibliotheek tijdelijk aan met actuele boeken en/of andere materialen. 
50 items voor een half jaar. 
Deze collecties worden op school afgeleverd en weer opgehaald. 

leesplezier op school

Kies voor OBA Educatie voor het schooljaar 2017 - 2018. In de webshop op educatie.oba.nl staat 
een uitgebreide uitleg over producten, tarieven en bestelwijze. Scholen die lid zijn en vóór 10 juli 
2017 bestellen, krijgen twee groepsbezoeken of ‘Schatgraven’ gratis!
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OBA-lidmaatschap biedt meer
Een OBA-lidmaatschap voor basisscholen 
kost €100,- per kalenderjaar. 
Met dit lidmaatschap ontvang je:

-  twee groepsbezoeken of ‘Schatgraven’ voor één groep gratis, bij bestellen vóór 10 juli 2017; 
-  een gratis adviesgesprek van één uur op school;
-  voor leerkrachten een gratis OBA-pas om 10 items uit de jeugdcollectie te lenen, boetevrij;
-  50% korting op een groot aantal educatieve producten;
-  met de groep lenen bij de OBA. Kom op afspraak naar de OBA-vestiging 
   in de buurt en laat leerlingen zelf een leuk, spannend of actueel boek uitkiezen.

Op educatie.oba.nl lees je meer over ons aanbod, de tarieven, 
bestelwijze en spelregels.

Contact
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de afdeling Educatie
M  educatie@oba.nl  
T   020 - 523 09 90

Tot ziens in de OBA!
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leesplezier

Groepen 1 en 2 

Kleine Ezel
Kleine Ezel is al groot, vindt hij zelf. Hij kan best alleen naar Feestvarken. Maar het is ook erg leuk om 
te vliegeren met Jakkie. Alle dieren zijn z’n vrienden, zelfs het grote boebeest! Geniet van één van de 
herkenbare verhalen over Kleine Ezel. Duur: 60 minuten.

Groepen 1 en 2     

Tangramkat
In het nieuwe prentenboek Tangramkat maakt een jongen een kat van tangram. Hij besluit een 
vriendje voor de kat te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Speels programma over 
tangram, de puzzel bestaande uit o.a. driehoeken en vierkanten. Duur: 60 minuten.

Groep 3    

Leesfeest
Feestelijke programma rond letters, lezen en eerste leesboekjes. Speelse kennismaking met wat de 
OBA te bieden heeft aan materiaal voor beginnende lezers. Duur: 60 minuten.
 
Groepen 1 t/m 3    

Het Muizenhuis
In het Muizenhuis op de jeugdafdeling wonen heel veel muizen. Ontdek dit huis met wel 100 
kamertjes! Knutsel vervolgens je eigen muizenhuis. Let op: dit programma vindt alleen plaats in de 
Centrale OBA. Duur: 60 minuten.

Groep 4      

Spelen met woorden, ritme en rijm
Aftelversjes, liedjes, raps: deze dichtvormen kennen we allemaal. Maar er zijn zoveel prachtige 
gedichten voor kinderen geschreven. Kom luisteren, lezen, rijmen en dichten! Duur: 60 minuten.

Groep 5      

Kinderboekenweek: gruwelijk eng!
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017. Je bent nooit 
te oud om te griezelen. Maar wat is lekker griezelig en wanneer wordt het echt (te) eng? Monsters, 
spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, heksen: door over ze te lezen kun je ze bedwingen!  
Duur: 60 minuten.

Groep 4 t/m 8

Schatgraven
Kinderen die iedere dag een kwartier lezen, leren 1.000 woorden extra per jaar. De OBA, schatkamer 
vol prachtige boeken, wil van kinderen enthousiaste lezers maken en daar heb je leuke en spannende 
boeken voor nodig. Dit programma bestaat uit 3 bibliotheekbezoeken, elke les bestaat uit een 
activiteit en het uitzoeken van een boek om op school te lezen. Duur: 3 bezoeken van 30 minuten, in 
najaar 2017 of voorjaar 2018.

mediawijsheid

Groepen 6 en 7 

Zoeken, vinden, kiezen
Word wegwijs in de wereld van informatie! Leerlingen leren hoe ze goede, betrouwbare informatie 
kunnen vinden in boeken en op internet, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt. 
Duur: 60 minuten.

Groep 7

Wat is waar?
Geloof jij alles wat op internet staat? Natuurlijk wil je weten of wat je opzoekt waar is. Onderzoek de 
betrouwbaarheid van informatie die je op internet kunt vinden. Duur: 60 minuten.

Groep 8 

MediaQuest: interactieve tabletgame
Media hebben invloed op het leven van kinderen. Met deze interactieve tabletgame onderzoeken 
leerlingen zelf hoe media gebruikt en ingezet worden en worden ze bewust van hun mediagebruik. 
Duur: 120 minuten.

maakplaats 021 en meer
De OBA biedt naast de educatieve producten nog veel meer voor scholen, leerlingen en ouders. 
Zoals Maakplaats 021, een speelkamer in de OBA waar jongens en meisjes hun creativiteit en 
digitale vaardigheden kunnen ontplooien met nieuwe technologieën zoals 3D-printers. De komende 
jaren ontwikkelen we maakplaatsen in heel Amsterdam, houd de website www.maakplaats021.nl 
in de gaten. Op oba.nl/jeugd is nog meer van ons aanbod te vinden, zoals huiswerkbegeleiding, 
jeugdtheater in de OBA én blogs van de enige echte OBA-kinderdirecteur. 

naar de OBA

 obamsterdam
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