BoekToer
Dynamische aanvulling
op de schoolbibliotheek

Lezen is leuk! En, lezen is belangrijk.
Kinderen die meer lezen worden beter
in taal, presteren beter op school én
later in de maatschappij. Maar hoe
blijven leerlingen enthousiast lezen?
Onder andere door hen steeds weer
nieuwe en actuele boeken aan te bieden.
Daarom is er BoekToer. Door BoekToer in
te zetten haalt u voor een korte periode extra
boeken in huis. Meer keuze en dus meer leesplezier!

BoekToer is:
•
•
•
•

 en collectie die aanvullend is op de schoolbibliotheek (of de Bibliotheek op school)
e
een pakket van 40 boeken
flexibel: hoe lang u de BoekToer-collectie in de school hebt, stemt u af met de Bibliotheek
zeer uitgebreid. Er zijn pakketten voor vrij lezen met leuke leesboeken voor alle
leeftijdsgroepen, maar ook een groot aantal gestandaardiseerde thematische collecties
over allerlei onderwerpen, zoals dieren, techniek en wetenschap, menselijk lichaam en kunst.
Speciaal voor peuters zijn er naast de reguliere BoekToer-collecties met 40 titels ook BoekToertjes:
collecties van 15 boeken rond herkenbare onderwerpen
Genoeg keuze!

Kies voor BoekToer! Want BoekToer:
• is afgestemd op de leesinteresse van kinderen
• sluit aan bij het leesmediaplan onderwijs
• bevat een veelzijdig aanbod van actuele boeken over diverse onderwerpen
en thema’s. BoekToer biedt uren extra leesplezier!
• is flexibel in te zetten
• is gemakkelijk om mee te werken

BoekToer bij u op school in enkele eenvoudige stappen:
1.
2.
3.
4.

Gebruik de digitale etalage om te kiezen
Bepaal gezamenlijk met uw Bibliotheek de gewenste BoekToer-collecties
Uw Bibliotheek plaatst de bestelling bij ProBiblio
De 40 boeken worden bij de Bibliotheek geleverd in een herkenbaar krat.
U krijgt een melding wanneer uw bestelling klaarstaat
5. Werkt u met schoolWise via ProBiblio? Nadat u de boeken hebt ingenomen zijn ze
direct uit te lenen. Werkt u met een ander systeem, dan kunt u de boeken in het
eigen schoolsysteem invoeren

Voor meer informatie
Informeer bij uw contactpersoon bij de Bibliotheek

