
 



Voorstellen  
 
 

• Margriet Groustra-Ypeij  

• Leesconsulent/Mediacoach op 5 scholen 

• Bibliothecaris dbieb Leeuwarden 

    - inkoop boeken voor Team Onderwijs, 

      Nederlands, Engels en Frysk 

    - verantwoordelijk voor de jeugdafdeling dbieb  

    - lessen voor Kunstkade (Kunstmenu op diverse scholen) 

• Bestuurslid It Fryske Berneboek  



       Wat is dbos? 

dbos is de Bibliotheek op school  

 

• - levert basiscollectie boeken op scholen 

 

• - levert Leesconsulent 

•        - vervangt de collectie  

•        - geeft leesbevorderingslessen, leest voor  

•        - levert themacollecties en projecten 

•        - is mediacoach, geeft Mediawijslessen 

•        - neemt de Monitor af     

•        - maakt Activiteitenplan 

•        - helpt de leerlingen om "lezer" te worden!  
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Frysk yn de 
Bibleteek op 

skoalle  
Interactief 
voorlezen bij  
Kinderdagverblijven
Peuters, Kleuters 
en in groep 3/4 
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Activiteiten met Fryske schrijvers 
in de biblotheken en op de scholen 
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Cursus Meertaligheid gevolgd  

 

Samen met alle leesconsulenten van 
Fryslân dit boekje gemaakt 

met meertalige werkvormen  
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Wat vinden de kinderen van de Fryske boeken? 
 
- Kinderen kijken voornamelijk naar de kaft 
    
- Tip voor schrijvers; maak de kaft modern, aansprekend!  
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Wat  is het verschil met Nederlandse boeken? 
 
Er ontbreekt een heel erg belangrijke categorie; 
 
DE EERSTE LEESBOEKJES    S, M3, E3  
   S = Start voor groep 3 
  M3 = Midden groep 3 (rond de Kerstdagen) 
  E3   = Eind groep 3 (vanaf ca. mei/juni) 
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Wat is er in het Frysk verschenen? 
- Sweltsjerige (te moeilijk voor beginnende lezers) 
- Poef de boef (goed voorbeeld, maar is weinig 
meer van te krijgen)  
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Er is dringend behoefte aan Start boekjes zoals   
- juf Fiep boeken van Corien Oranje  
- eenvoudige informatieboekjes  
- doorleesboekjes  
- samenleesboekjes  



 

Bedankt voor 
jullie tijd en 
aandacht! 


