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EDUCATIE IN BEWEGING
Beste schooldirecteur en leerkracht,
Sinds schooljaar 2016/2017 vormt de afdeling Onderwijs van De VAK samen met de afdeling Educatie van DOK een 
nieuwe afdeling. En daar zijn we heel blij mee! Door het samengaan van deze afdelingen zijn we één educatieteam 
met een brede expertise op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, kunst- en cultuureducatie, en op 
termijn techniekeducatie. Op de foto ziet u ons nieuwe educatieteam.

Ons doel is de ontwikkeling van kinderen op een ontdekkende en inspirerende wijze te stimuleren en daarmee een 
waardevolle educatieve partner zijn voor het Delftse onderwijs. Om dit te bereiken zullen we onze huidige succesvolle 
projecten als de Vindplaatsen, Taalvisite en Cultuurhelden blijven ontwikkelen en werken aan inspirerende, nieuwe 
programma’s waarin we taal, kunst, cultuur en techniek met elkaar verbinden.

Voor het taaleducatieaanbod en het KUNSTklik-aanbod kunt u zich dit jaar nog op de gebruikelijke wijze aanmelden. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.dok.info/basisonderwijs. 

Hartelijke groet, 

Tineke Kistemaker, Teamleider Taaleducatie
Miriam Bosman, Teamleider Kunst- en Cultuureducatie
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Het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen wordt voor een groot deel bepaald op school. Met het 
collectie aanbod en workshopprogramma in deze brochure kunt u bijdragen aan een positief leesklimaat op 
school, waarin de leerlingen kunnen uitgroeien tot enthousiaste en vaardige lezers. Uitdagende (taal)lessen, 
inspirerende docenten en goede en actuele boeken in de schoolbibliotheek stimuleren het plezier in lezen, zodat de 
leesmotivatie van de leerlingen wordt vergroot en zij meer gaan lezen.

Met vrijwilligers lezen we bij leerlingen thuis. We zorgen voor spannende voorleesboeken. Met een informatieve 
collectie kunnen we de wereld van de leerlingen vergroten. Wij kunnen uw schoolbibliotheek veranderen in een 
talige huiskamer waar leerlingen op ontdekkingsreis gaan.

Schrijf uw klas (weer) in voor een bezoek aan DOK, workshop en een collectie in de klas. Alle informatie 
hiervoor vindt u in deze brochure en op www.dok.info/educatieportal. Heeft u andere wensen of vragen over 
leesbevordering, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Laten we de handen ineenslaan om ervoor te 
zorgen dat lezen niet een verplicht vak is, maar een feestje!

Tot ziens, 

Team Taaleducatie

Marianne, Claire, Ilja, Janine, Karin, Jessica, Anouk, Frouke, Annika, Nieves, Eva, Patricia, Gemma, Sharon, Louise, 
Yvonne, Leontien en Tineke 

VOORWOORD

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.dok.info/educatieportal
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Onze expertise en service gebruiken
Collectie in de klas
Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Geef je wensen en/of thema’s 
door en wij leveren een collectie op maat. Die kan behalve boeken ook andere inhoud bevatten, zoals speel materiaal, 
kamishibaiplaten, een kunstwerk, vakliteratuur, lessuggesties, opdrachten en website- of apptips.

Aanvragen
Aanvragen van een collectie kan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode en maak je wensen 
kenbaar. Je kunt je aanvraag indienen tot 6 werkdagen voor de periode ingaat. Het is niet mogelijk om seizoenscollecties 
aan te vragen.

Vervoersdienst
Onze vervoersdienst levert de materialen op de eerste dag van de uitleenperiode en haalt ze de laatste dag van de 
periode op. Noteer de ophaaldata, zodat we niet voor niets rijden en je de materialen alsnog zelf moet brengen. 
Bij vermissing van materialen brengen we kosten in rekening.

Zelf lenen uit de collectie
Iedere groep kan ongeveer 30 materialen tegelijk lenen, zoals boeken, cd-roms, tijdschriften en kamishibaiplaten. 
Daarnaast is er ook een collectiepas waarop schoolbreed projectcollecties kunnen worden geleend. 
De leentermijn is 6 weken. Je mag zo vaak wisselen als je wilt.

Seizoenscollecties 
De seizoenscollecties worden vanaf een vaste datum gepresenteerd in DOK Voorhof. 
Seizoenscollecties zijn niet te reserveren.

Herfst:   dinsdag 29 augustus 2017 

Sinterklaas:  dinsdag 31 oktober 2017 

Kerstmis:  dinsdag 21 november 2017 

Winter:  dinsdag 2 januari 2018 

Pasen, lente:  dinsdag 27 februari 2018 

Zomer:   dinsdag 15 mei 2018

ALLEEN LEDEN

ALLEEN LEDEN

SCHOOLMEDIATHEEK

http://www.dok.info/schoolmediatheek
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Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Wij zijn verhalenmakers! 
Leden: € 70,- per workshop    Niet-leden: € 135,- per workshop

Tijdens deze workshop ervaren leerlingen dat overal een verhaal in te ontdekken valt. In wat je ziet, wat je hoort of wat 
je zelf bedenkt. Met de speciale ‘verhalenmaker’ vermalen leerlingen woorden en zinnen tot een samenhangend verhaal. 
Ze beelden hun zelfbedachte verhaal uit en beeld en tekst komen samen in een eigen verhalenboek voor in de klas. 
Kerndoelen: 1 t/m 3, 12, 54 t/m 58

Feest op school
Leden: € 125,- per feest      Niet-leden: € 250,- per feest

Juffendag, carnaval of verjaardagsfeestjes vieren? Feestvieren met je groep kan op allerlei manieren, maar zeker met de 
supergrote DOK-taart! Deze fraaie, houten taart (Ø 80 cm) heeft 6 ‘taartpunten’ en in elke punt zit een verrassing, zoals 
feesthoeden, slingers, een boek met kamishibaiplaten, traktaties, cadeautjes en een afsluitende verwerkings opdracht. 
Feest op school is een vrolijke en gezellige workshop met feestvieren, muziek maken en interactief voorlezen, die wij 
aangepast aan elk feestthema kunnen aanbieden. De workshop duurt 2 uur en wordt op school gegeven.  
Kerndoelen: 1, 2, 12

Mannetje Jas  doe-het-zelfworkshop

Leden: € 25,- per workshop     Niet-leden: € 45,- per workshop

Er was eens… een mannetje dat het altijd koud had, Mannetje Jas! Mannetje Jas kleedt zich steeds dikker aan. 
Jas over jas over jas. Hij draagt zoveel jassen dat hij er in kan wonen. Maar dan ontmoet hij Vrouwtje Jas, die het net 
zo koud heeft. Met een echt ‘jassenhuisje’ beleven de leerlingen het verhaal van Mannetje Jas van Sieb Posthuma. 
Ter afsluiting mogen de leerlingen met allerlei fleurige lapjes en knoopjes hun eigen papieren jas versieren. 
Een duidelijke handleiding voor de leerkracht zorgt ervoor dat dit een gezellige, leerzame workshop wordt die 
aansluit bij de thema’s wonen, kleding en verliefdheid. De workshop duurt 1,5 tot 2 uur.
Kerndoelen: 1, 2, 12

GROEP

GROEP

GROEP

GROEP

GROEP 1 & 2
Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.
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Nationaal Voorleesontbijt
Leden en niet-leden: gratis

De Nationale Voorleesdagen starten traditiegetrouw met het Voorleesontbijt, dit jaar op woensdag 24 januari. 
Terwijl de kinderen genieten van een ontbijtje komt iemand van Gemeente Delft of van DOK voorlezen in de klas.
De Nationale Voorleesdagen zijn speciaal voor baby’s, peuters en kleuters en hebben als doel het voorlezen te 
bevorderen. Gedurende deze periode wordt het belang van voorlezen op feestelijke wijze onder de aandacht gebracht. 
Meer weten? Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl.
Kerndoelen: 9, 12

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek    Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

OUDERS

GROEP

GROEP ALLEEN LEDEN

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.nationalevoorleesdagen.nl
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 3

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Wij zijn verhalenmakers!  
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Tijdens deze workshop ervaren leerlingen dat overal een verhaal in te ontdekken valt. In wat je ziet, wat je hoort of wat 
je zelf bedenkt. Met de speciale ‘verhalenmaker’ vermalen leerlingen woorden en zinnen tot een samenhangend verhaal. 
Ze beelden hun zelfbedachte verhaal uit en beeld en tekst komen samen in een eigen verhalenboek voor in de klas. 
Kerndoelen: 1 t/m 3, 12, 54 t/m 58

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

GROEP

GROEP

GROEP

An English Christmas  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop 

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden we Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema Kerstmis. Ze maken kennis met Engelse kersttradities en kerstliedjes. 
En natuurlijk ontbreekt een echt Engels kerstverhaal niet! Een educatiemedewerker voert de workshop in de klas uit 
in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken.
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 5 t/m 22 december, planning in overleg

GROEP

Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.
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OUDERS

GROEP ALLEEN LEDEN

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 4
Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Wij zijn verhalenmakers!  
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Tijdens deze workshop ervaren leerlingen dat overal een verhaal in te ontdekken valt. In wat je ziet, wat je hoort of wat 
je zelf bedenkt. Met de speciale ‘verhalenmaker’ vermalen leerlingen woorden en zinnen tot een samenhangend verhaal. 
Ze beelden hun zelfbedachte verhaal uit en beeld en tekst komen samen in een eigen verhalenboek voor in de klas. 
Kerndoelen: 1 t/m 3, 12, 54 t/m 58

GROEP

GROEP
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An English Christmas  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop 

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden we Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema Kerstmis. Ze maken kennis met Engelse kersttradities en kerstliedjes. 
En natuurlijk ontbreekt een echt Engels kerstverhaal niet! Een educatiemedewerker voert de workshop in de klas uit 
in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken.
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 5 t/m 22 december, planning in overleg

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

GROEP

GROEP

OUDERS

GROEP ALLEEN LEDEN

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 5

GROEP

GROEP

GROEP

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Taal-Beeld-Taal 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

In deze workshop ontdekken leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen taal en beeld. Ze koppelen 
kunstwerken aan stukken tekst en vice versa. De leerlingen worden uitgedaagd om hun mening onder woorden te 
brengen: waarom past de ene tekst goed bij een bepaald kunstwerk en de andere niet? Tijdens de opdracht zullen 
de leerlingen ook een stuk tekst omzetten in beeld. Taal wordt zo beeld en beeld kan weer taal worden. 
Kerndoelen: 3, 5, 9, 12, 54, 55

The Queen’s birthday  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden wij Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema koningshuis. Ze maken kennis met Engelse tradities, gekoppeld aan 
de verjaardag van de Britse koningin. En natuurlijk hoort daar een goed verhaal bij! Een educatiemedewerker voert de 
workshop in de klas uit in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken.
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 7 mei t/m 8 juni, planning in overleg

Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.
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GROEP ALLEEN LEDEN

GROEP

GROEP

OUDERS

Zoeken en vinden op internet  doe-het-zelfworkshop 
Leden: € 25,- per workshop     Niet-leden: € 45,- per workshop

Informatie zoeken en vinden op internet is niet gemakkelijk. DOK heeft een workshop ontwikkeld voor leerlingen 
van groep 5 en 6 om het zoeken op internet onder de knie te krijgen. Ze leren zoekwoorden te formuleren, 
zoekcommando’s te gebruiken en websites kritisch te beoordelen. De workshop kun je zelf uitvoeren in de klas, 
waarna de leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de slag gaan met de opdrachten.
Kerndoelen: 4, 6, 7, 35

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 6
Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.

GROEP

GROEP

GROEP

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Taal-Beeld-Taal 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

In deze workshop ontdekken leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen taal en beeld. Ze koppelen 
kunstwerken aan stukken tekst en vice versa. De leerlingen worden uitgedaagd om hun mening onder woorden te 
brengen: waarom past de ene tekst goed bij een bepaald kunstwerk en de andere niet? Tijdens de opdracht zullen 
de leerlingen ook een stuk tekst omzetten in beeld. Taal wordt zo beeld en beeld kan weer taal worden. 
Kerndoelen: 3, 5, 9, 12, 54, 55

The Queen’s birthday  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden wij Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema koningshuis. Ze maken kennis met Engelse tradities, gekoppeld aan de 
verjaardag van de Britse koningin. En natuurlijk hoort daar een goed verhaal bij! Een educatiemedewerker voert de 
workshop in de klas uit in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken. 
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 7 mei t/m 8 juni, planning in overleg
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GROEP ALLEEN LEDEN

GROEP

GROEP

OUDERS

Zoeken en vinden op internet  doe-het-zelfworkshop 
Leden: € 25,- per workshop     Niet-leden: € 45,- per workshop

Informatie zoeken en vinden op internet is niet gemakkelijk. DOK heeft een workshop ontwikkeld voor leerlingen 
van groep 5 en 6 om het zoeken op internet onder de knie te krijgen. Ze leren zoekwoorden te formuleren, 
zoekcommando’s te gebruiken en websites kritisch te beoordelen. De workshop kun je zelf uitvoeren in de klas, 
waarna de leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de slag gaan met de opdrachten.
Kerndoelen: 4, 6, 7, 35

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 7

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Taal-Beeld-Taal 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

In deze workshop ontdekken leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen taal en beeld. Ze koppelen 
kunstwerken aan stukken tekst en vice versa. De leerlingen worden uitgedaagd om hun mening onder woorden te 
brengen: waarom past de ene tekst goed bij een bepaald kunstwerk en de andere niet? Tijdens de opdracht zullen 
de leerlingen ook een stuk tekst omzetten in beeld. Taal wordt zo beeld en beeld kan weer taal worden. 
Kerndoelen: 3, 5, 9, 12, 54, 55

Typically British  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden wij Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema Typically British. Ze maken kennis met typisch Britse tradities en 
gewoonten. En natuurlijk hoort daar een goed verhaal bij! Een educatiemedewerker voert de workshop in de klas uit 
in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken. 
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 29 januari t/m 23 februari, planning in overleg

GROEP

GROEP

GROEP

Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.
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GROEP ALLEEN LEDEN

GROEP

GROEP

OUDERS

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

Nationale Voorleeswedstrijd
Leden: gratis       Niet-leden: gratis

Wie is de beste voorlezer van de school? Organiseer een voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 en laat de winnaar 
meedoen met de Delftse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in DOK. De Delftse kampioen gaat door 
naar de regionale ronde en misschien wel de landelijke finale! Aanvragen van het gratis deelnamepakket kan via 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Aanmelden van de schoolkampioen kan van 1 september t/m 30 november. 
De kosten hiervoor bedragen € 25,-.

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal
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GROEP 8

Op bezoek in DOK
Leden: € 45,- per bezoek    Niet-leden: € 90,- per bezoek

Kom met je groep op bezoek in DOK Voorhof of DOK Centrum. Aangepast aan het niveau van de leerlingen stellen we 
een programma samen waarin leerlingen kennis maken met de bibliotheek en inspiratie krijgen voor te lezen boeken. 
Daarnaast leren ze hoe ze boeken kunnen zoeken in de bibliotheek. Leerlingen van scholen die lid zijn kunnen ook 
boeken lenen en meenemen naar school.
Kerndoelen: 9, 12

Bewust online  
Leden: € 75,- per workshop     Niet-leden: € 140,- per workshop

Veel kinderen chatten of gamen dagelijks en bekijken filmpjes op het internet. De ontwikkelingen gaan razendsnel en 
leerlingen leren veel van elkaar, vooral op het gebied van techniek en welke games of apps het leukst zijn. Maar vaak 
zijn kinderen zich minder bewust van de gevolgen van hun eigen handelen op internet. Tijdens deze actuele workshop 
van 1,5 uur wordt dit bespreekbaar gemaakt en worden kinderen zich bewuster van hun eigen online gedrag
Kerndoelen: 4, 35, 37

Taal-Beeld-Taal 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

In deze workshop ontdekken leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen taal en beeld. Ze koppelen 
kunstwerken aan stukken tekst en vice versa. De leerlingen worden uitgedaagd om hun mening onder woorden te 
brengen: waarom past de ene tekst goed bij een bepaald kunstwerk en de andere niet? Tijdens de opdracht zullen 
de leerlingen ook een stuk tekst omzetten in beeld. Taal wordt zo beeld en beeld kan weer taal worden. 

Typically British  workshop Engels 
Leden: € 70,- per workshop     Niet-leden: € 135,- per workshop

Na een geslaagd experiment vorig schooljaar bieden wij Engelse workshops aan. In deze workshop leren leerlingen 
Engelse woorden en zinnen rondom het thema Typically British. Ze maken kennis met typisch Britse tradities en 
gewoonten. En natuurlijk hoort daar een goed verhaal bij! Een educatiemedewerker voert de workshop in de klas uit 
in 2 x 45 minuten. We zorgen voor een kleine collectie Engelse boeken om in de klas te gebruiken. 
Kerndoelen: 13 t/m 15
Data: in de periode 29 januari t/m 23 februari, planning in overleg

GROEP

GROEP

GROEP

GROEP

Gedurende het jaar vullen wij ons programma-aanbod aan met actuele onderwerpen. 
Houd de website dus in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief via www.dok.info/basisonderwijs.
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GROEP ALLEEN LEDEN

GROEP

GROEP

OUDERS

Schrijversfeest
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring! Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan 
lezen is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van met onder andere 
een interactieve lezing van de schrijver in een feestelijk aangeklede aula of gymzaal. Het feest duurt 2 uur.
Aanmelden voor een schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. 
Meer informatie staat op pagina 22.
Kerndoelen: 9, 12

Nationale Voorleeswedstrijd
Leden: gratis       Niet-leden: gratis

Wie is de beste voorlezer van de school? Organiseer een voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 en laat de winnaar 
meedoen met de Delftse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in DOK. De Delftse kampioen gaat door 
naar de regionale ronde en misschien wel de landelijke finale! Aanvragen van het gratis deelnamepakket kan via 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Aanmelden van de schoolkampioen kan van 1 september t/m 30 november. 
De kosten hiervoor bedragen € 25,-.

Het belang van (voor)lezen
Leden: € 60,- per bezoek      Niet-leden: € 120,- per bezoek

Voor een goede (taal)ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen en/of worden voorgelezen. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én het is nooit te laat om ermee te starten! Speciaal voor ouders van 
leerlingen van de basisschool geven we daarom op school een lezing over het belang van (voor)lezen en hoe leuk het is 
om voor te lezen.

Schoolmediatheek
Leden: gratis

Behoefte aan een kunstwerk of boeken in de klas, of aan materiaal passend bij een thema? Vraag dan een Collectie 
in de klas aan via www.dok.info/schoolmediatheek. Selecteer een periode, maak je wensen kenbaar en wij stellen 
een op maat gemaakt en inspirerend pakket voor je samen. Wel zo makkelijk: onze vervoersdienst brengt en haalt de 
collectie. Natuurlijk ben je ook altijd welkom om zelf te komen rondneuzen en lenen. Neem bijvoorbeeld eens gezellig 
je hele klas mee. Meer informatie staat op pagina 7.

http://www.dok.info/basisonderwijs
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
http://www.dok.info/schoolmediatheek
http://www.dok.info/educatieportal


22

SCHRIJVERSFEEST (UITGEBREIDE VERSIE VAN SCHRIJVERS OP SCHOOL)

Schrijversfeest 
Leden: € 300,- per bezoek     Niet-leden: € 600,- per bezoek

Een echte schrijver op school is een onvergetelijke ervaring. Als er iets is wat leerlingen stimuleert om te gaan lezen 
is het wel een bezoek van een schrijver op school. Dit jaar maken we er een heus feest van!  

Wat kun je op zo’n Schrijversfeest allemaal verwachten? 
• een interactieve lezing van de schrijver in een door ons feestelijk aangeklede aula of gymzaal;
• een interview met vragen van de leerlingen, door ons begeleid; 
• heerlijke hapjes en drankjes voor de leerlingen in de pauze; 
• een Meet & Greet en selfies maken met de schrijver; 
• een tafel vol boekentips die worden gepresenteerd door een echte boekenwurm van DOK;
• een gesigneerd boek naar keuze van de schrijver voor de school;  
• een prijsuitreiking aan een leerling/aanstormend (schrijf)talent door de schrijver zelf! 

Aanmelden voor een Schrijversfeest kan per bouw met maximaal 3 groepen tegelijk. Het feest duurt 2 uur en 
vindt plaats in de gymzaal of aula. Scholen met een lidmaatschap ontvangen ongeveer 6 weken van tevoren een 
boekenpakket, zodat de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op het bezoek van de schrijver. De leerlingen 
worden zoveel mogelijk betrokken bij het feest. Welke schrijver jullie mogen ontvangen? Dat is nog een verrassing!
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DOK op School
De schoolbibliotheek als inspirerende leesplek

Met DOK op School is er altijd een actuele collectie jeugdboeken op school die aansluit bij het taalniveau en de 
interesses van de leerlingen. Door de passende collectie krijgen kinderen meer plezier in lezen en gaan ze automatisch 
meer lezen. Hun taalontwikkeling groeit en daarmee ook hun leerresultaten.

De gehele collectie van de schoolbibliotheek wordt ingevoerd in het uitleensysteem van DOK. Hierdoor kunnen 
we monitoren welke boeken de leerlingen lezen. Zo zorgen we ervoor dat de collectie goed blijft aansluiten op de 
leeswensen van de leerlingen. Behalve leesboeken zijn er ook informatieve boeken en voorleesboeken te leen. 

DOK op School biedt:
• een actuele, regelmatig wisselende collectie boeken;
• een collectie die aansluit op het taalniveau en de interesses van de leerlingen en de wensen van school;
• goede begeleiding bij gebruik van de bibliotheek;
• een uitleenadministratie met online catalogus;
• aansluiting op de landelijke monitor;
• een automatisch lidmaatschap van DOK Educatie voor de school.

Vindplaats
Een mooie uitbreiding van de schoolbibliotheek

Met het concept Vindplaats maakt DOK van de schoolbibliotheek een knusse, moderne plek in de school. Er zijn 
natuurlijk kasten met boeken, maar we richten de ruimte ook in met gezellige leeshoekjes, een grote leestafel en 
kunst, speciaal uitgezocht voor de kinderen. Uiteraard is DOK op School onderdeel van de Vindplaats. 

Programma leesactiviteiten
Samen met de school gaan we een intensieve samenwerking aan om het leesplezier en de leesmotivatie bij leerlingen 
te vergroten. Daarom biedt DOK in de Vindplaats ondersteunende taalactiviteiten in de vorm van theaterlezen, 
interactief voorlezen en boekenkringen. Ook ouders worden bij de activiteiten betrokken. 

Meer informatie over DOK op School en de Vindplaats: www.dok.info/dokopschool. Wil je weten wat DOK specifiek 
voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op met Claire van Eijck voor een vrijblijvend gesprek via 
c.vaneijck@dok.info of 06 - 42 653 189.

Skoolzone
Elke maandag, dinsdag en donderdagmiddag in schoolweken kunnen kinderen van de basisschool bij DOK Voorhof 
binnenlopen en werken aan een werkstuk of spreekbeurt. Ze kunnen daarbij gratis op internet en er is een 
medewerker aanwezig die helpt bij vragen. Lidmaatschap is niet vereist. Toegang: gratis! 

Kijk voor openingstijden op www.dok.info/skoolzone.

TAALEDUCATIE BIEDT MEER
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Taalvisite
Meer dan voorlezen bij gezinnen thuis

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstanden bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar die moeite hebben met 
lezen en taal(verwerving). Vrijwilligers gaan 15 weken lang een uur per week bij gezinnen ‘op visite’ en ondernemen 
allerlei taalactiviteiten met kinderen en hun ouders. Ouders worden gestimuleerd om actief een bijdrage te leveren 
tijdens de Taalvisite. 

Met Taalvisite streven we naar een structurele samenwerking met de basisscholen en de VVE-peuterspeelzalen.
De leerkrachten en de peuterleidsters selecteren de gezinnen, bespreken deelname aan Taalvisite met de ouders en 
melden de gezinnen aan bij Taalvisite. Vervolgens bepalen we of en wanneer de kinderen worden geplaatst. 

Taalvisite+
Bij Taalvisite+ wordt er ook geïnvesteerd in de taal- en leesvaardigheid van de vaak laaggeletterde ouders. Een goed 
taalaanbod thuis is namelijk van grote invloed op het taalniveau van het kind. Pas als het niveau van de ouders hoog 
genoeg is kunnen ouder en kind thuis verder oefenen met wat het kind leert op school, op de peuterspeelzaal of in de 
voor- en vroegschoolse educatie. Bij Taalvisite+ wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Taal voor Thuis van de 
Stichting Lezen en Schrijven.

Neem voor informatie of het aanmelden van kinderen contact op met Janine Jongen via taalvisite@dok.info.  

KUNSTklik
KUNSTklik is een volwaardig basisprogramma van kunst- en cultuureducatie voor alle Delftse scholen in het basis- 
en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken kennis met professionele uitingen in alle kunstdisciplines: theater, dans, 
muziek, beeldende kunst, media, literatuur en erfgoed. We werken hierin samen met Theater de Veste, Museum 
Prinsenhof Delft, Archeologie Delft, Science Centre Delft en De VAK, centrum voor de kunsten. 

Kijk voor meer informatie over KUNSTklik op www.kunstklikdelft.nl of neem contact op Anne Boer via a.boer@dok.info.

Cultuurhelden
Met Cultuurhelden krijgt kunst- en cultuureducatie een plek in het hart van het onderwijs. Leerkrachten en 
kunstdocenten werken samen voor een effectiever, creatiever en interessanter leerproces. Een cultuurrijke 
leeromgeving draagt bij aan een succesvolle participatie van leerlingen in hun én onze toekomstige wereld. 
Cultuurhelden is de Delftse variant van Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door de Gemeente Delft 
en het Fonds Cultuurparticipatie. 

Kijk voor meer informatie over Cultuurhelden op www.cultuurhelden.nl of neem contact op met Ilona Rozenboom 
via i.rozenboom@dok.info.

ALLEEN LEDEN

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE

http://www.dok.info/dokopschool
http://www.dok.info/skoolzone
mailto:taalvisite@dok.info
http://www.kunstklikdelft.nl
http://www.cultuurhelden.nl
http://www.dok.info/educatieportal


27

LIDMAATSCHAP & CONTACT

Teamleider Taaleducatie
Tineke Kistemaker
t.kistemaker@dok.info 

Workshops Taaleducatie
Karin van Ringen
k.vanringen@dok.info 

Schoolmediatheek
Sharon Houben en Frouke Hoekstra
schoolmediatheek@dok.info

De Vindplaatsen en DOK op School
Claire van Eijck
c.vaneijck@dok.info

Taalvisite
Janine Jongen en Gemma Boon
taalvisite@dok.info 

Teamleider Kunst- en Cultuureducatie
Miriam Bosman
m.bosman@dok.info 

KUNSTklik
Anne Boer
a.boer@dok.info

Cultuurhelden
Ilona Rozenboom
i.rozenboom@dok.info

Jeugdafdeling DOK Centrum
Louise Otting
l.otting@dok.info

Algemeen telefoonnummer 
DOK Voorhof: 015 - 26 11 662
DOK Centrum: 015 - 74 40 056 

www.dok.info/basisonderwijs

Lidmaatschap
Wat kun je met het DOK Educatie lidmaatschap? 
• leuke en leerzame workshops volgen voor een speciale ledenprijs;  
• collectie laten samenstellen voor in de klas via de schoolmediatheek, inclusief vervoer;
• lenen uit de DOK-collectie: boeken, cd-roms, tijdschriften en kamishibaiplaten;
• gezinnen aanmelden voor Taalvisite en Taalvisite+.

Kosten
€ 1,90 per leerling x het aantal leerlingen op school. 

Lid worden
Het lidmaatschap kan alleen voor de hele school worden afgenomen. Was je school vorig schooljaar al lid, dan wordt 
het lidmaatschap automatisch verlengd. Aanmelden of opzeggen kan eenvoudig door een mail te sturen naar 
schoolmediatheek@dok.info. Vermeld daarbij aanmelding of opzegging, naam van de school en eventueel locatie. 
 
Geen lidmaatschap?
Sluit je geen lidmaatschap af, dan kun je je groep nog wel inschrijven voor onze workshops. 
Je betaalt dan de niet-ledenprijs. Lenen uit de schoolmediatheek is echter niet mogelijk zonder lidmaatschap.

Contact
Het educatieteam beantwoordt graag je vragen en staat open voor suggesties. Wij zijn echter niet altijd telefonisch 
bereikbaar omdat we vaak op pad zijn. Stuur daarom je vraag bij voorkeur per e-mail. 

http://www.dok.info/basisonderwijs


Beide vestigingen zijn ook tijdens de schoolvakanties geopend.

DOK Voorhof / Schoolmediatheek   
Duke Ellingtonstraat 203
2625 GC Delft  

Telefoon: 015 - 261 16 62

Je kunt gratis voor de deur parkeren.

Openingstijden DOK Voorhof / Schoolmediatheek 
maandag 14.00 - 17.30 uur
dinsdag  14.00 - 17.30 uur
woensdag 12.00 - 17.30 uur
donderdag 14.00 - 17.30 uur
vrijdag  14.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 13.00 uur

DOK Centrum
Vesteplein 100
2611 WG Delft

Telefoon Educatie: 015 - 744 00 56

In het centrum van Delft geldt betaald parkeren.

Openingstijden DOK Centrum
maandag 14.00 - 18.00 uur
dinsdag  10.00 - 18.00 uur
woensdag 10.00 - 18.00 uur
donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag  10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Fotografie
Martien de Man
Marco Zwinkels
Léon van Woerkom
Koninklijke Bibliotheek


