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LeesWijzer – Magazine Lees, Lezer, Leest! - editie kinderen & basisonderwijs

Het digitale magazine Lees, Lezer, Leest! gaat over leesplezier en de positionering van de bibliotheek en 

haar unieke rol in de onderwijsketen. 

In deze editie van het magazine Lees Lezer Leest! staat vooral het belang van leesmotivatie bij kinderen 

in het primair onderwijs en de onmisbare rol van de bibliotheek hierbij centraal.

De verdiepende artikelen en goede voorbeelden uit de onderwijs- en bibliotheekpraktijk kun je als 

bibliotheek uitstekend benutten om je rol te positioneren en je stakeholders in het onderwijs en bij de 

gemeente of zelfs binnen de bibliotheek te informeren, inspireren, stimuleren en activeren. 

We hopen je met dit magazine ook te inspireren om zelf aan de slag te gaan. 

Veel leesplezier! 

KLIK EN LEES HET MAGAZINE LEES LEZER LEEST

Lees Lezer Leest! - editie kinderen & basisonderwijs

https://www.leeslezerleestpo.cubiss.nl/


Hoe gebruik je de LeesWijzer?

Het magazine biedt bibliotheken handvatten om in gesprek te gaan met diverse stakeholders. De Leeswijzer brengt in één 
oogopslag in beeld welke content je in dit magazine aantreft en voor wie en met welk doel je het kunt gebruiken. Een paar 
tips om het maximale uit het magazine te halen met behulp van de LeesWijzer:

• Kijk bij de categorie ‘Interessant voor wie?’ en ga na welke collega’s binnen de bibliotheek contact hebben met de genoemde
doelgroep. Je collega kan het stuk dan gericht onder de aandacht brengen bij de juiste persoon.

• Benut de tekst in de kolom ‘Inhoud in het kort’ in bijvoorbeeld je e-mail aan een specifiek contact of voor je social media
berichten.

• Beschik je over de e-mailadressen van docenten in je werkgebied? Bundel dan de voor hen relevante items en stuur ze
gericht naar hen toe in een direct mail of nieuwsbrief.

• Benut de artikelen die passen binnen het beleid van je bibliotheek en die de doelen van je eigen bibliotheek ondersteunen.

• In de kolom ‘Delen via’ tref je een suggestie voor eventueel relevante kanalen om de content te delen.

• Kijk wie je socials volgen en benut de artikelen die voor je volgers relevant zijn.
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Inspiratie & 
informatie 

Zorg dat kinderen 
de vrijheid voelen om 
te lezen wat ze leuk 
vinden 

•  Bibliotheek-
 medewerkers

•  Educatieteam
bibliotheken/
po-specialisten

•  Leerkrachten in het po

•  Studenten aan de
Pabo

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers
 gemeenten

•  Schoolleiding

• Persoonlijke mail naar
leraren in je werkgebied /
de contactpersoon die
je hebt bij de scholen
met een link naar het
magazine.

• Persoonlijke mail naar
lerarenopleiding met
een link naar het
magazine.

• Relevante social media- 
 kanalen van de biblio- 
 theek, gericht op b2b.

• Social mediakanalen
individuele medewer- 

 kers met relevante con- 
 tacten denk aan LinkedIn, 

Twitter met een link naar 
het magazine. 

• Meenemen in gesprekken
met scholen en gemeente.

• Op het onderwijsgedeelte
van de bibliotheekwebsite
plaatsen.

• Deel het met onder
wijsbeleidsmedewerkers
gemeenten; laat zien dat
het belangrijk is om in de
samenwerking te blijven
investeren.

José Peijen, adviseur bij 
Cubiss, vertelt over de 
noodzaak van leesmotivatie 
en leesplezier. Ze benoemt 
de rol van leesconsulenten, 
leraren en ouders.

“Als je niet graag leest, heb 
je het juiste boek nog niet 
gevonden. Voor ieder kind 
is er een boek te vinden dat 
het zaadje plant: het sleutel-
boek. In het vinden van dát 
boek heeft de leesconsu-
lent van de bibliotheek een 
belangrijke rol.”

Inleiding Informeren & activeren 

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant 
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Inspiratie & 
informatie 

Vroeger als ik me 
verveelde ging ik 
altijd naar de 
bibliotheek

•  Iedereen • Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek

denk aan LinkedIn, Twitter. 

• En de nieuwsbrief van de
bibliotheek.

Frank Lammers is 

ambassadeur van 

 Leesoffensief Brabant.

Hij geeft zijn visie op lezen, 
vertelt over zijn jeugd in de 
bibliotheek en geeft de jeugd 
van tegenwoordig nog een 
goede tip mee.

Ambassadeur 
Leesoffensief Brabant 
vertelt

Inspireren & activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant 
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Netwerk & 
beleid

Waardevol netwerk 
of warm pleidooi 
voor benadering 
van onderaf?

•  Bibliotheekdirecteuren
 
•  Beleidsmedewerkers  
 gemeenten

•  Schoolleiding 

•  Bibliotheekmede-
 werkers

•  Leerkrachten in het po

•  Educatieteam 
 bibliotheken / 
 po-specialisten

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

•  Beleidsverantwoor-
 delijke Educatie 
 gemeente 

• Koppelen aan 
 communicatie rondom het  
 Leesoffensief Brabant.

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.

• Neem het mee in gesprek  
 met de gemeente.

• Persoonlijke mail van  
 bibliotheekdirecteur naar  
 schoolleiding.

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die 
 je hebt bij de scholen.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Over de samenwerking 
tussen een bibliotheek 
en een school binnen het 
Leesoffensief. 

Wat de (belangrijke) rol is 
van de leesconsulent, 
leescoördinator en ouder. 

Waarom je vooral met 
kinderen in gesprek moet 
gaan, de opkomende vraag 
naar vakspecialisten en 
ideeën over het besteden 
van NPO gelden.

Leesoffensief Inspireren & activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Inspiratie & 
informatie 

Lezen is niet voor 
iedereen leuk. 
Lezen is wel voor 
iedereen belangrijk.

•  Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 specialisten

•  Leerkrachten in het po

•  Studenten aan de  
 Pabo

•  Schoolleiding 

•  Bibliotheekmede-
 werkers

• Als tip in een persoonlijke
 mail naar leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen. 

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek 
  en van individuele mede- 
 werkers met relevante  
 contacten denk aan 
 LinkedIn, Twitter. 

Ted van Lieshout vertelt 
over de totstandkoming 
van zijn boek ‘Ze gaan er 
met je neus vandoor’ en 
andere boeken, het 
schrijverschap, het belang 
van leesonderwijs en hoe 
een leesdagboek lees-
plezier vergroot. Goed lezen 
is belangrijk, aldus Ted.

Hoe maken kinder-
boeken van kinderen 
lezers?

Inspireren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Netwerk & 
beleid

Met boeken lezen 
bereik je alle 
taaldoelen.

•  Bibliotheekmede-
 werkers

•  Leerkrachten in het po

•  Educatieteam biblio-
 theken/po-specialisten

•  Schoolleiding 

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

•  Beleidsverantwoor-
 delijke Educatie 
 gemeente

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen.

• Neem het mee in je 
 gesprek met de school-
 leiding.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Docent taal(didactiek) bij 
de pabo vertelt over jeugd-
literatuur als verbindende 
factor bij vakoverstijgend 
werken aan lees- en taal-
doelen. Hoe je taal op een 
interactieve manier bij álle 
vakken in kunt zetten. 
Het belang van rijke teksten. 
En de rol van de bibliotheek 
hierbij.

Jeugdliteratuur als 
verbindende factor bij 
vakoverstijgend werken 
aan lees- en taaldoelen

Informeren en 
enthousiasmeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Netwerk & 
beleid

Het ultieme doel is 
en blijft kinderen 
met plezier laten 
lezen

•  Bibliotheek-
 medewerkers

•  Leerkrachten in het po

•  Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten

•  Schoolleiding 

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

•  Beleidsverantwoorde-
 lijke Educatie 
 gemeente

• Neem het mee in een 
 persoonlijke mail of bij  
 bezoek aan ambtenaren. 

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen.

• Neem het mee in een 
 persoonlijke mail of bij  
 bezoek aan schoolleiding.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Tien jaar de Bibliotheek 
op school. Bart Droogers, 
programmaspecialist de 
Bibliotheek op school 
primair onderwijs bij 
Stichting Lezen vertelt over 
wat we tot nu toe met 
elkaar hebben bereikt en 
waar we momenteel aan 
werken. Ook kijkt hij naar 
het toekomstperspectief: 
wat is de stip op de horizon?  

10 jaar de Bibliotheek 
op school 

Informeren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Inspiratie & 
informatie 

De Kinderboekenweek, 
de Kinderjury en  
Nederland Leest 
Junior wakkeren  
het leesplezier van  
basisschoolleerlingen 
aan 

•  Bibliotheekmede-
 werkers

•  Leerkrachten in het po

•  Educatieteam biblio-
 theken/po-specialisten

•  Beleidsverantwoor-
 delijke Educatie 
 gemeente

•  Studenten aan de  
 Pabo

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

Roos de Ridder van CPNB 
neemt ons mee langs de 
basisschoolcampagnes van 
het CPNB en vertelt wat het 
doel van de campagnes is.

In vogelvlucht langs de 
basisschoolcampagnes 
van het CPNB 

Informeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Expertise & 
kennis

Een investering in 
studenten is een 
investering in de 
toekomst van het 
onderwijs

•  Beleidsmedewerkers  
 gemeenten

•  Bibliotheekmede-
 werkers

•  Leerkrachten in het po

•  Educatieteam biblio-
 theken/po-specialisten

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

•  Studenten aan de  
 pabo

•  Beleidsverantwoor-
 delijke Educatie 
 gemeente

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die 
 je hebt bij de scholen.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding, vooral  
 schoolleiding. 

• Neem het mee in je 
 gesprek met de pabo.

• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 gericht op b2b en van 
 individuele medewerkers  
 met relevante contacten  
 denk aan LinkedIn, Twitter. 

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Hoe een pabo en een 
bibliotheek leesplezier 
naar de klas brengen.  
 
De pabo is dé plek om lees-
plezier aan te wakkeren. 

Deze pabo en bibliotheek 
bundelden de krachten en 
organiseerden samen  
‘De Kempel Leest’, een 
event voor pabostudenten 
en basisschoolkinderen. 

Pabo en bibliotheek 
brengen leesplezier 
naar de klas 

Inspireren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Expertise & 
kennis

Boeken en verhalen 
brengen lessen tot 
leven

•  Bibliotheekmede- 
 werkers

•  Leerkrachten in het po

•  Schoolleiding

•  Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

•  Studenten aan de  
 pabo

•  Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 specialisten

•  Bibliotheekdirecteuren

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen. 

• Neem het mee in gesprek- 
 ken met scholen en  
 schoolleiding.
 
• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 
 
• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 gericht op b2b. 

• Vraag de leesmedia- 
 conusultenten van jouw  
 bibliotheek om dit te delen  
 met hun relevante 
 contacten en via kanalen  
 zoals LinkedIn, Twitter. 
 
• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Jeroen de Vries, lees-
mediaconsulent in 
Eindhoven, geeft een kijkje in 
de keuken en vertelt over zijn 
werkzaamheden. 

Een leesmediaconsulent is 
namelijk een echte duizend-
poot. Hij of zij adviseert, 
organiseert, faciliteert en 
ondersteunt leerkrachten 
van (basis)scholen op 
structurele basis bij de 
uitvoering van het lees-, 
taal- en mediabeleid.

Leesmediaconsulent Enthousiasmeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Impact & 
onderzoek

Meten is weten • Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
 
• Schoolleiding 
 
• Bibliotheekmede- 
 werkers
 
• Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten
 
• Onderwijsbeleids-
 medewerkers  
 gemeenten
 
• Bibliotheekdirecteuren
 
• Studenten aan de  
 pabo
 
• Leerkrachten in het po
 
• Bibliotheekdirecteuren
 
• Beleidsverantwoor- 
 delijke Educatie 
 gemeente

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.

• Neem het mee in gesprek  
 met de gemeente.

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen.
 
• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 
 
• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 gericht op b2b en van 
 individuele medewerkers  
 met relevante contacten  
 denk aan LinkedIn, Twitter. 
 
• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 
 
• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

Kees Broekhof van Sardes 
over zijn brochure Meer 
lezen, beter in taal – po. 

Een verzameling van in-
zichten over leesplezier en 
leesbevordering; Hij schetst 
op een duidelijke en weten-
schappelijk onderbouwde 
manier waarom leesple-
zier (en het stimuleren ervan) 
van essentieel belang is voor 
de maatschappij. 

Méér lezen zorgt voor 
een hoger taalniveau; 
dat is niet zomaar een 
ideologie, het snijdt hout

Informeren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Impact & 
onderzoek

De wereld ligt aan je 
voeten, als je je weg 
vindt in het digitale 
landschap

• Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
 
• Schoolleiding 
 
• Bibliotheekmede- 
 werkers
 
• Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten
 
• Onderwijsbeleids-
 medewerkers  
 gemeenten
 
• Bibliotheekdirecteuren
 
• Studenten aan de  
 pabo
 
• Leerkrachten in het po
 
• Bibliotheekdirecteuren
 
• Beleidsverantwoor- 
 delijke Educatie 
 gemeente

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied  
 / de contactpersoon die  
 je hebt bij de scholen /  
 schoolleiding.
 
• Neem het mee in je 
 gesprek met scholen.
 
• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 
 
• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Prof. Dr. Eliane Segers 
neemt ons mee in haar 
onderzoeksproject in de  
midden- en bovenbouw van 
het primair onderwijs dat 
zich richt op de kansen en 
uitdagingen in het begrij-
pend lezen van digitale 
teksten. Hoe goed kunnen 
kinderen aandacht vast-
houden én hoe relateert dat 
aan begrijpend lezen. Ook 
komt de belangrijke rol van 
bibliotheekprofessional hierin 
voorbij.

De kansen en 
uitdagingen in het 
begrijpend lezen van 
digitale teksten 

Informeren en activeren

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES

Lees Lezer Leest! - editie kinderen & basisonderwijs

https://www.leeslezerleestpo.cubiss.nl/lees-lezer-leest-po/de-wereld-ligt-aan-je-voeten-als-je-je-weg-vindt-in-het-digitale-landschap


Programme-
ring &  
activiteiten

Kei leuk juist, die  
impuls na corona!

• Bibliotheekmede- 
 werkers
 
• Leerkrachten in het po
 
• Schoolleiding
 
• Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten
 
• Studenten aan de  
 pabo
 
• Bibliotheekdirecteuren
 
• Beleidsverantwoor- 
 delijke Educatie  
 gemeente
 
• Onderwijsbeleids- 
 medewerkers  
 gemeenten

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.
 
• Neem het mee in je  
 gesprek met gemeente.
 
• Deel het met de leraren in  
 je werkgebied / de  
 contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen /  
 schoolleiding.
 
• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 
 
• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

Dit inhaalprogramma is een 
samenwerking tussen een 
school en een bibliotheek 
en concentreert zich op 
taal- en leesachterstanden, 
met name op woorden-
schat. Dit extra - positief 
ingezette - programma is 
ingezet om ervoor te zorgen 
dat leerlingen weer meer 
plezier krijgen in lezen. Ook 
is er veel aandacht voor de 
ontwikkeling van een goede 
woordenschat. 

Sterke samenwerking 
schoolbestuur 
Optimus en BiblioPlus

Enthousiasmeren 
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Programme-
ring & 
activiteiten

Hoe de fun het wint 
van het schaamrood 

• Bibliotheekmede- 
 werkers
 
• Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten
 
• Onderwijsbeleids- 
 medewerkers  
 gemeenten
 
• Studenten aan de 
 pabo

• Leerkrachten in het po
 
• Schoolleiding 

• Leg linken met voor- 
 beelden van podcasts  
 zoals https://www.cubiss. 
 nl/leesbeestenluistervin 
 ken.
 
• Deel het met leraren in je  
 werkgebied, je  
 contactpersoon bij school  
 of lerarenopleiding.

Tjeerd van den Elsen is 
leraar én warm pleitbezorger 
van de kinderpodcast. 
Hij gelooft in de educatieve 
waarde van podcasts bij 
onder andere de taalont-
wikkeling van kinderen en 
deelt zijn visie aan de hand 
van 5 statements.  

Power to the podcast Informeren en 
enthousiasmeren
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Program-
mering & 
activiteiten

• Wipneus en zijn   
 schimmelige 
 vriendje Pim 
 
• Volwassen podcast  
 over jeugdliteratuur 
 
• It’s all in the game?! 

• Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
 
• Bibliotheekmede-
 werkers
 
• Educatieteam biblio- 
 theken/po-specialisten
 
• Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
 
• Onderwijsbeleids- 
 medewerkers  
 gemeenten
 
• Studenten aan de  
 pabo 

• Leerkrachten in het po

• Deel relevante informatie  
 met leraren in je werk-
 gebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de 
  scholen en leraren- 
 opleiding op deze stukjes  
 in gesprekken en mails. 

• Wipneus en zijn 
 schimmelige vriendje  
 Pim: Scheep jonge lezers  
 niet meer af met die  
 stoffige klassiekers, aldus  
 NRC. 
 
• Volwassen podcast over  
 jeugdliteratuur: De Grote  
 Vriendelijke Podcast (De  
 GVP) is de eerste  
 Nederlandse podcast over  
 jeugdliteratuur. Leuk voor  
 ouders, boekverkopers,  
 leerkrachten en biblio- 
 theekprofessionals.  

• It’s all in the game?!:  
 Dr. Suzanne Mol en drs.  
 Kees Broekhof buigen zich  
 in het alumniwebinar van  
 Universiteit Leiden over  
 gamen en sociale media  
 als mogelijke oorzaak  
 dat kinderen steeds 
 minder lezen.

Strooigoed Informeren en inspireren
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Program-
mering & 
activiteiten

• Scoor een boek! 
 
• Biebboys  

• Lezen Nou  

• De Nationale  
 Voorleeswedstrijd

• Bibliotheekmede-
 werkers 

• Educatieteam  
 bibliotheken/po- 
 specialisten
 
• Beleidsmedewerkers  
 gemeenten
 
• Onderwijsbeleids- 
 medewerkers  
 gemeenten
 
• Studenten aan de  
 pabo
 
• Leerkrachten in het vo

• Deel relevante informatie  
 met leraren in je werk-
 gebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij  
 de scholen en leraren- 
 opleiding op deze stukjes  
 in gesprekken en mails.

• Scoor een boek!: 
 Bibliotheken werken 
 samen met voetbalclubs  
 om kinderen uit groep 5 
 en 6 plezier te laten 
 beleven in lezen.  

• Biebboys: Voor  
 kinderen uit groep 6:  
 Praten over boeken en er  
 een podcast over maken  
 voor andere kinderen. 
 
• Lezen Nou: Kinder- 
 boekentips voor de  
 onder-, midden-, en  
 bovenbouw op het 
 YouTube-kanaal 
 Lezen Nou. 

• De Nationale Voorlees- 
 wedstrijd voor groep 7 
 en 8 is inmiddels 
 uitgegroeid tot de grootste  
 leescampagne - na de  
 Kinderboekenweek - voor  
 het basisonderwijs in  
 Nederland.

Inspirerende initiatieven 
uit de bibliotheek 

Enthousiasmeren
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Colofon
Lees Lezer Leest! - editie kinderen & basisonderwijs is een digitale uitgave van Cubiss.  
Eerder dit jaar verscheen Lees Lezer Leest! - editie jongeren & voortgezet onderwijs.  
Later dit jaar volgt de editie waarin het jonge kind centraal staat.

Al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je met ons delen via educatie@cubiss.nl.

www.cubiss.nl



