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In groep 6 raken kinderen steeds meer vertrouwd met allerlei soorten boeken, zowel verhalend als
informatief. Door de taalmethode op school maken ze tegelijkertijd ook kennis met diverse soorten
teksten. Ze leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden in een tekst, argumenten te beoordelen op feiten
en meningen af te wegen. Zo leren ze stapsgewijs dat ze een onderwerp vanuit verschillende oogpunten
kunnen benaderen en dat elk onderwerp verschillende aspecten bevat. Het maken van werkstukken en
het houden van spreekbeurten zijn activiteiten waarbij de aangeleerde vaardigheden toegepast worden.
Een belangrijk onderdeel hierbij is het zoeken naar geschikte materialen voor een werkstuk, spreekbeurt
of boekverslag. Een groepsbezoek voor leerlingen van groep 6 over de mogelijkheden die de bibliotheek of
de Bibliotheek op school biedt, is een waardevolle aanvulling op de lessen in de klas. Het accent van een
dergelijk groepsbezoek ligt op het zoeken van de juiste materialen in de bibliotheek (op school).
BieppStore is een bibliotheekbezoek waarbij de leerlingen met een tablet en toegang tot de app BieppStore
op een speelse manier leren zoeken in de bibliotheek1. Virtueel shoppend maken ze kennis met onder
meer verschillende kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ze leren zoeken in de
catalogus en de fysieke collectie van de bibliotheek. Is een opdracht succesvol uitgevoerd? Dan verdienen
de leerlingen een BieppKredietkaartje, waarmee de (fictieve) app gedownload kan worden. De leerkracht
vervult de rol van BieppStore Manager en ontvangt via de mail van elke groep de gedownloade apps in de
vorm van een BieppStore Diploma. Zie ook bijlage 3: BieppStore Diploma.
Met het behalen van het BieppStore Diploma hebben de leerlingen laten zien dat ze de weg kennen in de
bibliotheek, dat ze weten hoe ze moeten zoeken en welke mogelijkheden de bibliotheek heeft om aan
geschikte informatie te komen. De leerlingen:
• kennen het verschil tussen fictie en non-fictie;
• weten welke materialen in de bibliotheek te vinden zijn;
• kunnen het catalogussysteem van de bibliotheek gebruiken;
• kunnen via opdrachten boektitels, schrijvers en onderwerpen in de catalogus vinden;
• kunnen via opdrachten de materialen in de bibliotheek vinden;
• kennen de betekenis van pictogrammen in de bibliotheek;
• en kunnen via opdrachten informatie op internet vinden.
Op een digitale, interactieve manier wordt gewerkt aan mediawijsheid.

1

Waar in de handleiding bibliotheek wordt genoemd, kan ook de Bibliotheek op school worden gelezen.
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2. Productblad

Bibliotheekbezoek BieppStore
Inhoud
Met een tablet en toegang tot BieppStore leren de leerlingen op
een speelse manier hoe ze moeten zoeken in de bibliotheek.
Virtueel shoppend maken ze kennis met onder meer verschillende
kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ze leren
zoeken in de catalogus en de fysieke collectie van de bibliotheek (op
school). Is een opdracht succesvol uitgevoerd? Dan hebben ze een
BieppKredietkaartje verdiend, waarmee de (fictieve) app gedownload
kan worden. Welke groepen kunnen goed zoeken in de bibliotheek en
ontvangen een BieppStore Diploma?
Voorbereidende Digiles
Ter voorbereiding op het bibliotheekbezoek is een Digiles beschikbaar voor het digibord in de klas. Hierin
krijgen de leerlingen uitleg over het zoeken in de catalogus, de pictogrammen die ze op de materialen
aantreffen en de wijze waarop de materialen in de bibliotheek geplaatst staan.
Doelstelling
Leerlingen kennen de weg in de bibliotheek, weten hoe ze moeten zoeken en welke mogelijkheden de
bibliotheek biedt om aan geschikte informatie te komen. Op een digitale, interactieve manier wordt
gewerkt aan mediawijsheid.
Doelgroep Groep 6
Duur Bibliotheekbezoek: 60 minuten, voorbereidende les: 30 minuten
Werkwijze: De leerlingen werken in groepen van 3 of 4 kinderen.
Rol leerkracht
De leerkracht verzorgt de voorbereidende Digiles in de klas. Tijdens het bezoek aan de bibliotheek is hij of
zij een van de twee BieppStore Managers. De andere BieppStore Manager is een bibliotheekmedewerker. Na
afloop van het bezoek ontvangt de leerkracht via e-mail de BieppStore Diploma’s die op school geprint en
in de klas uitgereikt kunnen worden.
Technisch
Voor de uitvoering van het bezoek zijn 5 à 6 iPads of Android-tablets met een internetverbinding nodig,
afhankelijk van de groepsgrootte. Per licentie kunnen maximaal 10 groepen gelijktijdig aan de slag.

Dit productblad is ook als Word-bestand te downloaden vanaf de website van Cubiss. Je kunt dit naar
eigen inzicht aanpassen om bijvoorbeeld op te nemen in het aanbod voor het basisonderwijs. Haal in dat
geval het technische gedeelte weg en voeg de kosten toe die de bibliotheek aan de school vraagt voor de
uitvoering van het bezoek.
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3. Organisatie
3.1 Productpakket Cubiss
Als je BieppStore hebt aangeschaft, ontvang je van Cubiss, behalve deze handleiding, een productpakket.
Dit bevat de volgende onderdelen:

BieppStore app

De BieppStore app kun je voor zowel iPad als Android downloaden vanaf
www.bieppstore.nl.

Inlogcode

Inlogcode: Als je de app hebt gedownload, log dan in met de inlogcode die je hebt
ontvangen bij je licentie. De inlogcode bestaat uit een naam en wachtwoord
(zie afbeelding 1).
Je komt nu in het BieppStore beheerscherm van jouw bibliotheek
(zie afbeelding 2).

Licentiecode

In het beheerscherm zie je de licentiecodes die aan jouw bibliotheek zijn
gekoppeld (zie onderdeel ‘Gebruikers’ in afbeelding 2. Elke licentiecode is
eenmalig te gebruiken voor 1 groep en maximaal 10 tablets).

Licentiecode
definiëren

Geef in:
• Naam school en groep (komt ook boven diploma)
• E-mailadres leerkracht (hier gaat het diploma naar toe)
De inlogcode, dus de loginnaam en het wachtwoord, zoals die per licentie in het
beheerscherm is aangegeven, wordt voor alle groepjes (max. 10) van één klas
gebruikt.

Set BieppKredietkaartjes (9 stuks)

Per licentiecode wordt één set van 9 BieppKredietkaartjes geleverd.

Digiles

De Digiles is een voorbereidende les voor het digibord in de klas waarin leerlingen
uitleg krijgen over het zoeken in de catalogus, de pictogrammen en de plaatsing
van de materialen in de bibliotheek (zie ook Bijlage 1: Digiles).

Afbeelding 1 Inlogscherm BieppStore Beheer

TIP!! Met de inlogcode voor de bibliotheek kun je ook inloggen op de tablet in de app BieppStore om
deze te bekijken en te testen. Dit gaat dan niet ten koste van de licenties die je voor de scholen hebt
aangeschaft!
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Afbeelding 2 BieppStore beheerscherm

3.2 Aanvullingen bibliotheek
Behalve het productpakket van Cubiss, heb je het volgende nodig om het bibliotheekbezoek BieppStore
goed te kunnen uitvoeren:

Tablets
(iPad of Android)

Elke groep van 3 à 4 leerlingen krijgt een tablet. Een groep van 23 leerlingen
bijvoorbeeld, heeft dus 5 à 6 tablets nodig.

Inrichting tablets

Het is de bedoeling dat je de tablets inricht met:
• BieppStore app
• Internetverbinding + browser, bijvoorbeeld Safari (voor toegang tot de
catalogus)
• Apps uit Bijlage 4: Selectie apps – extra opdracht
Deze kun je ook onderbrengen in een aparte map op de tablets.
Tips voor de inrichting vind je in 3.3 ‘Tips voor de inrichting van de tablet’.

Boeken en andere
materialen

De meeste titels die de leerlingen tijdens BieppStore tegenkomen, zullen al in de
bibliotheekcollectie zijn opgenomen (zie Bijlage 5: Titellijst BieppStore). Bij een
groot deel van de opdrachten zijn meerdere titels mogelijk en bij opdracht 1
bijvoorbeeld hoeven de leerlingen de boeken niet in de catalogus op te zoeken of
uit de collectie te halen. Wel kan er vraag komen naar deze titels na afloop van
het bezoek.

E-mailadres van
school

Vraag de leerkracht naar een e-mailadres om de BieppStore Diploma’s naar toe te
sturen. Op de diploma’s staan ook de apps die de groep gedownload heeft. Zodra
een groepje BieppStore afrondt, wordt er van dat groepje automatisch één e-mail
met een diploma in de bijlage gestuurd naar de leerkracht. Deze print hij of zij
voor alle leerlingen van het betreffende groepje. Zo kan per leerling een diploma
worden verstrekt.
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3.3 Tips voor de inrichting van de tablets
• Installeren van de app op de iPad
»» Ga op je iPad naar www.bieppstore.nl.
»» Log in met de inlogcode voor de bibliotheek.
»» Klik op “Download iPad versie”.
»» Installeer de app.
NB: Stel de iPad zo in dat het mogelijk is om apps van buiten de App Store te kunnen installeren
(Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Beheer profielen en apparaten -> Accepteer Cubiss B.V.).
Richt één iPad helemaal in (inclusief de selectie apps voor de extra opdracht, bijlage 4 van de
handleiding) en maak een kopie voor de andere iPads die je bij het bezoek gebruikt.
• Installeren van de app op de Android-tablet
»» Ga op je tablet naar www.bieppstore.nl.
»» Log in met de inlogcode voor de bibliotheek.
»» Klik op “Download Android versie”.
»» Installeer de app.
NB: Stel je tablet zo in dat het mogelijk is om apps van buiten de Play Store te kunnen installeren
(Ga naar Instellingen -> Beveiliging -> Onbekende bronnen).
Richt één tablet helemaal in (inclusief de selectie apps voor de extra opdracht, bijlage 4 van de
handleiding) en vink in “menu instellingen” aan dat Google automatisch een backup maakt van je
persoonlijke instellingen en de applicaties van je tablet.

• Opmerkingen
»» Bij het definiëren van de licentiecode wordt gevraagd het e-mailadres van de leerkracht in te
geven. Je kunt er ook voor kiezen om een bibliotheek e-mailadres is te geven. Je kunt dan alle
BieppStore Diploma’s verzamelen, indien gewenst controleren (hebben alle groepen na de
laatste naam inderdaad op het +-teken gedrukt?) en als geheel doorsturen naar de leerkracht.
»» De licentie moet na elk bezoek goed worden afgesloten. Herstart het programma na elk bezoek.
3.4 Tips voor de organisatie
• In de ideale opzet wordt de voorbereidende les in de klas verzorgd door de leerkracht. Het is ook
mogelijk om de uitleg over de catalogus, pictogrammen en plaatsing in de kast te geven
voorafgaand aan het BieppStore bezoek. Reserveer voor het gehele groepsbezoek dan 90 in plaats
van 60 minuten.
• Vraag de leerkracht om de groepjes waarin de leerlingen aan het werk gaan al van tevoren in te
delen. Dit scheelt tijd en voorkomt discussies tijdens het bezoek.
• Het kan gebeuren dat verschillende groepen tegelijkertijd hun opdrachten willen laten controleren.
Het is dan handig dat beide BieppStore Managers een eigen set BieppKredietkaartjes hebben.
Bewaar de set na een groepsbezoek om deze nog een keer te kunnen gebruiken.
De sets zijn ook los te bestellen via de website van Cubiss.
• Groepen die alle 9 apps hebben gedownload en dus alle 9 opdrachten hebben uitgevoerd, kunnen
aan de slag met de extra opdracht in Bijlage 4: Selectie apps. Wil je dat alle groepen deze apps
kunnen ontdekken? Plan dan 15 tot 20 minuten extra in voor het groepsbezoek.
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4. Uitvoering
4.1 Scenario’s uitvoering BieppStore
BieppStore kan op verschillende manieren worden ingezet in de bibliotheek (op school):
A. Groepsbezoek in de bibliotheek
Tijdens dit groepsbezoek gaat de leerkracht met de leerlingen naar de (dichtstbijzijnde)
bibliotheekvestiging. Hier worden ze ontvangen door een bibliotheekmedewerker die BieppStore begeleidt
en uitvoert (zie paragraaf 4.2 Draaiboek).
B. In de Bibliotheek op school
In de Bibliotheek op school kan een groepsbezoek plaatsvinden zoals bij A, maar vaak zal de fysieke ruimte
daarvoor te klein zijn. Een manier om in zo’n geval met BieppStore te werken:
• Verzorg het introductiegedeelte met de hele groep in de klas. Dit kan de leerkracht zelf doen, maar
ook de leesconsulent. In het eerste geval is de leerkracht van tevoren goed geïnformeerd door de
leesconsulent.
• Laat 1 of 2 groepen per keer naar de bibliotheek gaan om de opdrachten van BieppStore te maken.In
deze opzet is 1 BieppStore Manager voldoende; een rol die de bibliotheekmedewerker,
leesconsulent of leerkracht kan invullen.
• De andere leerlingen blijven in de klas en gaan aan de slag met een opdracht, bijvoorbeeld de extra
opdracht in Bijlage 4: Selectie apps, of ze lezen individueel een boek.
• Verzorg de afsluiting met de hele groep in de klas. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het
onderdeel ‘afsluiting’ in het draaiboek (zie paragraaf 4.2).
• Het BieppStore programma kan op deze wijze in een dagdeel worden uitgevoerd, exclusief de
voorbereidende Digiles.
C. Individueel in de bibliotheek
Als leerlingen uit groep 6 (of hoger) het leuk vinden om tijdens een bezoek aan de bibliotheek met
de opdrachten van BieppStore aan de slag te gaan, is dit ook mogelijk. Je kunt hiervoor vaste tijden
aangeven. Leerlingen kunnen individueel aan de slag, met een vriendje of vriendinnetje, of met hun
vader of moeder. Geef ze een (korte) uitleg over BieppStore en laat ze, net als bij A en B, na elke opdracht
een BieppKredietkaartje halen bij de inlichtingenmedewerker. Als e-mailadres kun je het adres van de
bibliotheek ingeven. Van hieruit kun je het diploma printen en meegeven.
D. Tijdens ouderavonden
Staat er in de bibliotheek (op school) een ouderavond gepland met ouders van de leerlingen uit groep 6
of hoger? Ook zij kunnen met BieppStore aan de slag gaan. Lukt het hen om hun BieppStore Diploma te
halen?
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4.2 Draaiboek
Laatste
voorbereidingen
1 of 2 dagen voor
het bezoek

• B
 epaal de ontvangstruimte voor de introductie en zorg dat de leerlingen bij
binnenkomst hun jassen kunnen ophangen of wegleggen (kapstok, tafel of iets
dergelijks).
• Controleer de benodigdheden, instellingen en toegangsmogelijkheden op de
tablets.
• Leg de tablets, BieppKredietkaartjes, boeken en andere materialen klaar die je
bij de introductie wilt gebruiken.
• Richt de plek waar de leerlingen de resultaten van hun opdrachten laten zien,
in als een soort winkel. Deze kun je voorzien van een bel of zoemer waarmee
de rondlopende BieppStore Managers een seintje krijgen zodra er ‘klanten’
staan te wachten op hun BieppKredietkaartje.
• Zorg voor 2 kopieën van Bijlage 2: Antwoorden opdrachten BieppStore, zodat
beide BieppStore Managers een exemplaar kunnen gebruiken tijdens het
bezoek.
• De licentie moet na elk bezoek goed worden afgesloten.

Introductie
15 min.

De Bibliotheek
Ga met de leerlingen in gesprek over de bibliotheek. Waar is de bibliotheek voor?
Stel, je hebt een vraag of wilt graag iets weten, hoe ga je dan op zoek naar een
antwoord? Waarom is het belangrijk om te weten wat de bibliotheek heeft en hoe
je de materialen kunt vinden?
Vraag de leerlingen wie er lid is van de bibliotheek en wat ze allemaal met de
bibliotheekpas lenen. Weten de leerlingen die geen lid zijn, dat het lidmaatschap
gratis is?
Digiles
Refereer kort aan de Digiles. Laat een boek zien met een genre-etiket. Wat
betekent dit plaatje ook alweer? Hoe staan de leesboeken in de bibliotheek? En
wat is een catalogus?
Tablets en apps
Laat een tablet zien. Vraag of de leerlingen weten wat dit is. Waarschijnlijk
antwoorden de leerlingen ‘tablet’ en ‘iPad’. Leg uit wat het verschil is (tablet =
apparaat, iPad = merknaam). Ga met de leerlingen in gesprek over apps. Wat zijn
het? Hoe kom je eraan? Wat kun je ermee? Vertel over de digitale winkels (Play
Store en App Store) die apps verkopen en dat je deze kunt downloaden, gratis of
tegen betaling. Verifieer of de leerlingen weten wat ‘downloaden’ betekent.
Uitleg BieppStore
Vertel dat de bibliotheek ook een winkel met apps heeft: de BieppStore. De
leerlingen kunnen de apps in deze fictieve winkel downloaden door de
opdrachten op de tablet te maken. Vertel ook dat deze BieppStore twee BieppStore
Managers heeft: de leerkracht en jijzelf.
Laat de leerlingen bij elkaar gaan zitten in de groepen waarin ze gaan werken, en
geef elke groep een tablet.
Samen openen jullie de BieppStore app. De leerlingen loggen in met de
gebruikersnaam en het wachtwoord. Vervolgens vullen de leerlingen de namen
van de kinderen uit hun groep in. Let op dat na elke naam op het +-teken wordt
gedrukt, ook bij de laatste naam. Als dit wordt vergeten, ontbreekt deze naam op
het BieppStore Diploma.
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TIP!! De namen van het groepje zijn te controleren en eventueel aan te passen
of aan te vullen via de rode knop “Overig” in het hoofdscherm. Klik vervolgens
op “Namen groepje”.
Na het invullen van de namen van het groepje zien de leerlingen de (fictieve)apps
die ze kunnen downloaden. Deze zijn in eerste instantie grijs en niet aanklikbaar.
Klik rechtsonder op de gekleurde BieppStore app.
Je ziet nu een overzicht van alle (fictieve) apps die je ook in het vorige scherm zag.
Laat de leerlingen zelf een app kiezen die ze graag willen downloaden. Klik op
‘download’.
Wijs de fysieke plek aan waar de leerlingen naartoe gaan als ze een opdracht
hebben voltooid. De BieppStore Managers controleren daar het resultaat van hun
opdracht. Hebben ze het goed gedaan, dan krijgen ze een BieppKredietkaartje
met een code, waarmee ze de (fictieve) app kunnen downloaden. Als ze de code
hebben ingevoerd, geven ze het kaartje terug aan de BieppStore Manager.
In het overzicht zien ze dat de app niet meer grijs is, maar gekleurd.
Daarna kiezen de leerlingen de volgende app die ze willen downloaden en voeren
ze de bijbehorende opdracht uit.
Vertel de leerlingen dat ze in de opdrachten oranje gedrukte tekst zien. Dit zijn
links waarop ze kunnen drukken.
Vraag aan de leerlingen of ze de knop ‘Klaar’ zien. Als de leerlingen klaar zijn met
alle opdrachten of als het tijd is om te stoppen met shoppen, klikken ze op deze
knop. De leerkracht, die ook een van de BieppStore Managers is, krijgt vervolgens
automatisch een mailtje met de apps die elke groep heeft gedownload. Hij of zij
beslist per groep of de leerlingen het BieppStore Diploma hebben verdiend.
Benadruk dat de leerlingen niet na elke opdracht op de Klaar-knop drukken.
Ze drukken pas op de Klaar-knop als álle 9 opdrachten zijn uitgevoerd óf als de
leerkracht zegt dat het tijd is om te stoppen. Doen ze dit tussendoor, dan moeten
ze helemaal opnieuw beginnen!
Samenwerken
De leerlingen werken in groepen. Besteed aandacht aan de samenwerking en aan
de manier waarop ze overleggen en samen een antwoord bedenken.
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Aan de slag
35 min.

Verifieer de opdracht
Vraag de leerlingen of alles duidelijk is. Wat doen ze als eerste? Hoe gaan ze
van de opdracht naar de catalogus en weer terug? Wat doen ze als ze met één
opdracht klaar zijn? Wat doen ze als ze met alle opdrachten klaar zijn? En waar
kunnen ze terecht als ze vragen hebben of iets niet snappen? Vraag het de
BieppStore Managers!
Vraag de leerlingen een plekje in de bibliotheek te zoeken en aan de slag te gaan.
De BieppStore Managers lopen rond, ondersteunen waar nodig, houden de winkel
in de gaten en ‘beheren’ de BieppKredietkaartjes. Als een groep een opdracht
goed heeft volbracht, wordt het BieppKredietkaartje verstrekt. Gebruik hiervoor
Bijlage 2: Antwoorden opdrachten BieppStore.
Als er groepen zijn die eerder klaar zijn met alle opdrachten, kunnen ze aan de
slag gaan met een extra opdracht. Deze vind je in Bijlage 4: Selectie apps.

Afsluiting
10 min.

Vraag alle leerlingen bij elkaar te komen, bijvoorbeeld in de ruimte waar ook de
introductie plaatsvond. Bespreek een aantal opdrachten na. Vraag bijvoorbeeld
welke app het moeilijkst was om te downloaden, dus eigenlijk welke opdracht het
lastigst uit te voeren was, en welke het leukst. Loop samen met de leerlingen de
vragen van 1 of 2 opdrachten door. Vraag hoe ze te werk zijn gegaan. Welke groep
is het gelukt om het winkelmandje helemaal vol te krijgen?
Wat vonden de leerlingen van het bezoek? Bedank hen en de collega BieppStore
Manager voor hun komst. De diploma’s worden in de klas uitgedeeld door de
leerkracht.

4.3 Tips voor de uitvoering
• Ter ondersteuning bij de introductie en afsluiting kun je gebruikmaken van een beamer en scherm
die zijn aangesloten op de tablet. Voor het aansluiten van de iPad op de beamer heb je een speciale
kabel nodig. De meeste Android-tablets hebben standaard een HDMI-aansluiting.
• In de paragraaf ‘Uitleg BieppStore’ in het draaiboek worden de BieppStore Managers voorgesteld.
Dit kun je ook visueel zichtbaar maken door de managers een keycord om te hangen of ze een
naamkaartje te geven.
• De opdrachten verschijnen bij iedere inlog in een andere volgorde in de BieppStore. Hierdoor worden de
groepjes automatisch over de afdeling verspreid. Bovendien mogen de leerlingen zelf kiezen in welke
volgorde ze de apps gaan downloaden en dus de opdrachten gaan uitvoeren.
• Verzamel de 8 titels van de opdracht ‘Boek zoekt Baas’ en laat de leerlingen deze gebruiken bij het
zoeken van de juiste baas van het boek.
• Als je de beschikking over een groot scherm hebt, overweeg dan de tablets pas uit te delen
na de algemene uitleg, vlak voordat de leerlingen aan de slag gaan. De leerlingen kunnen zo
geconcentreerder blijven luisteren dan wanneer ze al een tablet in handen hebben.
• De BieppStore managers kunnen tijdens de opdrachten rondlopen en kijken of de groepjes niet
te lang over een opdracht doen. Anders kunnen zij het groepje helpen of aangeven dat de leerlingen
naar de volgende opdracht kunnen gaan.
• Als niet alle groepjes alle opdrachten hebben kunnen afmaken, kun je ervoor kiezen een
groepsdiploma af te drukken.
• Controleer voor het bezoek of je de juiste versie van BieppStore hebt.
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Bijlage 1 Digiles
Ter voorbereiding op het bibliotheekbezoek is een digiles beschikbaar voor het digibord in de klas. Hierin
krijgen de leerlingen uitleg over onder meer het zoeken in de catalogus, de pictogrammen die ze op de
materialen aantreffen en de wijze waarop de materialen in de bibliotheek geplaatst staan.
De digiles bestaat uit:
• een PowerPoint;
• een instructie voor de leerkracht.
Er zijn drie versies van de digiles beschikbaar:
1. een digiles voor bibliotheken die werken met PIM;
2. een digiles voor bibliotheken die werken met SISO;
3. een digiles voor bibliotheken die werken met het landelijke retailconcept.
Kies voor jouw school de digiles die het beste past bij de bibliotheek waar de leerlingen op bezoek gaan.
Voordat je deze bij de leerkracht aanlevert, is het aan te bevelen de volgende toevoegingen te doen, zodat
de les wordt toegespitst op de lokale bibliotheek:
• Dia 2: Vervang de foto in deze dia door een foto van de bibliotheek waar de leerlingen op bezoek gaan.
• Dia 13 (PIM- en SISO-versie) / Dia 14 (Retail-versie): Plaats achter de afbeelding de url naar de
catalogus van de bibliotheek waar de leerlingen op bezoek gaan (klik met de rechtermuisknop op het
plaatje – ga naar hyperlink (of koppeling) en plaats de URL op de daarvoor aangegeven plaats).
Om de digiles in de klas nog leuker te maken, kun je deze aanvullen met:
• een ondersteunende collectie met boeken en andere materialen. Houd bij de samenstelling rekening
met de onderdelen die in de les worden behandeld, bijvoorbeeld diverse pictogrammen,
genre-etiketten en lees- en informatieboeken.
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Bijlage 2
Antwoorden opdrachten BieppStore
Nadat een groep een opdracht op de tablet heeft uitgevoerd, gaan de leerlingen van die groep naar de
afgesproken plek om het resultaat te laten zien aan een van de twee BieppStore Managers. Bij voldoende
resultaat verstrekt de BieppStore Manager een BieppKredietkaartje waarop een code staat. Hiermee
kunnen de leerlingen de bijbehorende fictieve ‘app’ downloaden. Om te bepalen of de leerlingen het
BieppKredietkaartje verdiend hebben, kan onderstaand overzicht gebruikt worden als hulpmiddel. Het
plezier in het samenwerken en zoeken in de bibliotheek is hierbij belangrijker dan het juiste antwoord.
Opdracht 1 Boek zoekt Baas

Jozua Douglas

Manon Sikkel

Jochem Myjer
Rian Visser

Hans Hagen

Jacques Vriens

Tosca Menten

Anna Woltz

Hebben de leerlingen alle 8 boeken en auteurs bij elkaar gebracht? En hebben ze ten minste 5 goede
antwoorden gegeven? Dan is de opdracht voltooid en hebben ze een BiepKredietkaartje verdiend.
Opdracht 2 Het geheim van…
1.
2.
3.
4.

Is er een titel genoteerd die begint met Het geheim van…?
Hebben de leerlingen ingevuld waar het boek over gaat?
Begint de zelf te bedenken titel met Het geheim van…?
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Opdracht 3 TekenTocht
1. 2. Is er een titel genoteerd van een boek over tekenen?
3. Is er een strip gekozen anders dan Suske en Wiske, Asterix en Obelix, Garfield?
Hebben de leerlingen de schrijver en tekenaar genoteerd?
Opdracht 4 Makkelijk Lezen
1. 2. Hebben de leerlingen een schrijver en een titel genoemd van het gekozen boek?

Opdracht 5 Klaar voor de start?
1. Is de titel van een informatieboek over sporten genoteerd?
2. Zijn de titel en schrijver genoteerd van een leesboek over sporten?

Opdracht 6 BieppBios
1. Antwoord: Toda
2. Antwoord: Roald Dahl
3. Hebben de leerlingen een titel ingevuld van een boek van schrijfster Niki Smit?
Opdracht 7 Luisterlezen
1. I s de titel genoteerd van een luisterboek dat de leerlingen willen luisteren voor het slapen
gaan?
	Is de titel genoteerd van een luisterboek dat de leerlingen willen luisteren in de auto
onderweg naar hun vakantiebestemming?
2. Hebben de leerlingen een goede voorleestip bedacht? Dit kan een tip zijn over hoe je moet
voorlezen of een voorleessuggestie (titel).
Opdracht 8 TaalTovenaar
1. Zijn de titel en schrijver van een gedicht genoteerd?
2. Is er een elfje ingevuld in het schema?

Opdracht 9 Hellup?!
1. Hebben de leerlingen een onderwerp genoteerd?
2. Hebben de leerlingen een website of filmpje genoemd?
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Bijlage 3 BieppStore Diploma
Zodra een groep alle 9 opdrachten heeft afgerond of als het tijd is om te stoppen, wordt het shoppen
in de BieppStore beëindigd. De leerlingen drukken hiervoor op de knop ‘Klaar’ op de tablet. De BieppStore
Manager, in dit geval de leerkracht, ontvangt nu automatisch een mailtje met daarin de apps die de
betreffende groep heeft gedownload:
Beste BieppStore gebruiker,
Hierbij ontvangt u het BieppStore Diploma voor de leerlingen (namen groepsleden) van (naam school).
Hartelijke groet,
Het BieppStore Management

Aan de mail is een bijlage (PDF-bestand) toegevoegd in de vorm van een diploma:

DEMO SCHOOL

BieppBios
Makkelijk
Lezen Plein
Luisterlezen

Boek zoekt
Baas

Klaar voor de
start?

TekenTocht

TaalTovenaar

Hellup?!
Het geheim van

leerling • leerling2 • leerling3
© Cubiss, 2013

LET OP! Als je de bijlage opent op de iPad, gebruik dan bijvoorbeeld Dropbox om het volledige diploma te kunnen
zien.
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Bijlage 4 Selectie apps – extra opdracht
Hebben de groepen hun winkelmandje vol en dus alle opdrachten voltooid? Laat ze dan andere leuke,
interessante apps ontdekken. Hierbij een selectie van de mogelijkheden:

Paul van Loon App, deze app zit boordevol spelletjes, filmpjes, foto’s en verhalen
die te maken hebben met de boeken van Paul van Loon.
Gratis

Roald Dahl’s House of Twits, naar het boek ‘de Griezels’ van Roald Dahl.
Leuke app waarbij je zelf kan spelen met de karakters in het boek ‘de Griezels’.
Betaald

Dolfje Weerwolfje runner, naar de boeken van Paul van Loon
Hierin laat je Dolfje zo hard mogelijk rennen door het weerwolvenbos. Onderweg
scoor je zoveel mogelijk punten, zonder ergens tegenop te botsen. Ben je af?
Beantwoord de vraag en speel verder.
Alleen beschikbaar voor iPad, gratis
Bru-taal
Deze app bevat taaloefeningen, waarmee leerlingen kunnen oefenen met
woordenschat en werkwoordspelling. Er zijn verschillende spellen, niveaus en
thema’s (dierenrijk, tuin, robots, laboratorium).

Kindergebaren
Een leuke app om gebarentaal te leren! Aan de hand van woorden, tekeningen en
filmpjes kunnen de leerlingen oefenen met gebarentaal.
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Bijlage 5 Titellijst BieppStore
Opdracht 1 ‘Boek zoekt baas’
• De ongelooflijke Ravi Ravioli				
Jozua Douglas			B
• De Gorgels			 			Jochem Myjer 			
A
• Het hanengevecht					Hans Hagen			B
• Dummie de Mummie en de smaragd van de Nijl		
Tosca Menten			B
• Geheim agent oma					Manon Sikkel			A
• Robotoorlog						Rian Visser			B
• Oorlogsgeheimen					Jacques Vriens			B
• Gips 							Anna Woltz			B
Opdracht 2 ‘Het geheim van...’
Serie Het geheim van, bijvoorbeeld:
• Het geheim van de verborgen camping / Ruben Prins & Mayke Vaneker, 2019 - ISBN 9789025877453
• Het geheim van de stoere prinses / Anna Woltz & Roos van den Berg, 2019 - ISBN 9789025877583
• Het geheim van de snoepfabriek / Selma Noort, 2019 - ISBN 9789025876890
Opdracht 3 ‘Tekentocht’
Informatieboeken over tekenen, bijvoorbeeld:
• Hoe teken ik Manga (serie)				
Peter Gray			J743
• Handboek dieren tekenen				
Christopher Hart		
J742
• Het boek zonder tekeningen				
B.J. Novak			A
• Stap voor stap cartoons en strips leren tekenen
Art Roche			J743
• Tekenlab: materialenmix & technieken
		Carla Sonheim			J741
Voorbeelden van strips: Donald Duck, Kapitein Onderbroek, Jan Jans en de kinderen, Geronimo Stilton,
Lucky Luke.
Opdracht 4 ‘Makkelijk lezen’
Voorbeelden van Makkelijk Lezen boeken:
• De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 		
Andy Griffiths 			
• Naar Afrika 						Marco Kunst 			
• De Drakenoppasser 					Josh Lacey 			

B
B
A

Makkelijk lezen boeken op Yoleo.nl:
• De Fluisterkelders					Hans Kuyper			B
• Overleven op Drakeneiland				
Lydia Rood			B
Opdracht 5 ‘Klaar voor de start?’
Informatieboek over sport naar keuze, bijvoorbeeld:
• Extreme sporten					Barbara C. Bourassa		
J617.19
• Jive & streetdance (Ken je dans)				
Rita Storey			J791.7
Leesboek over sport naar keuze, bijvoorbeeld:
• Clubliefde						Gerard van Gemert		
B
• Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn			
Pieter Feller			B
• Gaan voor goud					Marlies Slegers			B
Opdracht 6 ‘BieppBios’
• De GVR						Roald Dahl			B
• Toen mijn vader een struik werd				Joke van Leeuwen		B
• 100% Coco						Niki Smit			B
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Opdracht 7 ‘Luisterlezen’
Luisterboeken, bijvoorbeeld:
• Ruines van Gorlan					John Flanagan			B
• De Gorgels						Jochem Myjer			A
• Mees Kees en de rekenrap				
Mirjam Oldenhave		
A
• Je bent zelf een heks					
Erna Sassen			B
Opdracht 8 ‘TaalTovenaar’
Boek met gedichten naar keuze, bijvoorbeeld:
• Nooit denk ik aan niets					
Hans en Monique Hagen		
J875
• Wij zijn bijzonder. Misschien zijn wij een wonder		
Ted van Lieshout		
J875
• Als iemand ooit mijn botjes vindt				
Jaap Robben			J876
• De Zombietrein en andere stripgedichten			
Edward van de Vendel		
J875
• Aan de kant, ik ben je oma niet!				Bette Westera			J875
Opdracht 9 ‘Hellup!’
Boeken over spreekbeurten en werkstukken, bijvoorbeeld:
• Presenteren = leuk!					Pauline van Aken		
J450.8
• Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint					
J527.52
• Werkstuk maken? Makkie!				
Brigitte Bosman			J450.8
• Spreekbeurt houden? Makkie!				Brigitte Bosman			J450.8

Websites die in de opdrachten worden gebruikt:
• www.jeugdbibliotheek.nl
• www.jeugdbieb.nl
• www.bibliotheek.nl
• www.onlinebibliotheek.nl
• www.hetgeheimvan.nl
• www.docukit.nl
• www.poezieverrijkt.nl
• www.yoleo.nl
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Colofon
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