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Digiles BieppStore – Instructie leerkracht 
VERSIE PIM

Dia 1

Eerste kennismaking 

BieppStore

Kijk samen naar het BieppStore-logo. Vraag de kinderen wat dit kan zijn.

Wat is Biepp? Wat betekent Store?

Vertel dat de groep binnenkort voor BieppStore een bezoek zal brengen aan de 

bibliotheek (op school) en dat jullie eerst in de klas wat gaan oefenen.

Dia 2

Algemeen gesprek 

bibliotheek 

Ga met de kinderen in gesprek over de bibliotheek (op school). Gaan ze wel eens 

naar de bibliotheek? Zo ja, wat doen ze daar dan?

Dia 3

Verdieping gesprek 

bibliotheek

Naar aanleiding van dia 2 zullen al veel onderwerpen genoemd zijn. Hier is het 

mogelijk om onderwerpen aan te vullen of om er dieper op in te gaan. 

Waarom kun je (nog meer) naar de bibliotheek gaan?

Lezen Wat is het laatste boek dat de kinderen hebben gelezen?

Heeft iemand een favoriet boek of een favoriete schrijver?

Informatie zoeken

•  Je kunt informatie zoeken voor bijvoorbeeld een werkstuk of spreekbeurt, of 

over de schrijver over wie je een boekbespreking houdt. Of misschien heb je 

een hobby of een huisdier waar je meer over wilt weten.

•  Vraag een van de kinderen waar hij of zij de informatie heeft gezocht voor zijn 

of haar werkstuk.

•  Als kinderen informatie op internet zoeken, welke websites gebruiken ze dan? 

Kennen ze de volgende websites: 

 ›› www.jeugdbieb.nl

 ›› www.jeugdbibliotheek.nl/weten 

 ›› www.jeugdbibliotheek.nl/lezen

 ›› www.docukit.nl

Kijk samen wat deze sites te bieden hebben.

Lenen

•  Wie is er lid van de bibliotheek?

•  Wat heb je nodig om boeken of andere materialen te lenen? 

Antwoord: Een pasje.

•  Weten de kinderen die geen lid zijn, dat het gratis is

https://www.jeugdbieb.nl
https://www.jeugdbibliotheek.nl/weten.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/lezen.html
https://www.docukit.nl
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Activiteiten

•  Regelmatig worden er ook activiteiten georganiseerd in de bibliotheek, zoals 

een voorstelling of workshop waar je op een leuke manier iets leert. Alle 

bibliotheken in Nederland hebben bijvoorbeeld een activiteitenprogramma 

voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek in oktober.

•  Voor scholen is het ook mogelijk om met de hele klas naar de bibliotheek te 

gaan, zoals jullie klas dit binnenkort gaat doen. 

•  Op de foto zie je een klas die in de bibliotheek een ontmoeting heeft met een 

schrijver.

Dia 4

Leesboeken 

Stel de kinderen de volgende vragen:

•  Waaraan kun je een leesboek herkennen? 

In een leesboek staat een verhaal, waar je lekker bij kunt wegdromen.

•  Hoe zoeken jullie in de bibliotheek een leesboek?

•  Hoe worden de leesboeken in de kasten van de bibliotheek opgeruimd?

Leg de kinderen uit wat de letters op de boeken betekenen. De letters A, B en C 

geven aan voor welke leeftijd het boek bedoeld is.

•  A: leesboek voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar

•  B: leesboek voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar

•  C: leesboek voor kinderen van ongeveer 12 tot 15 jaar

Er zijn nog andere letters, zoals AP en AK. Dat zijn boeken voor jongere kinderen. 

D-leesboeken zijn bedoeld voor oudere kinderen.

Er zijn heel veel boeken voor kinderen van 9 tot 12 jaar, dus heel veel B-leesboe-

ken. Moet je dan al die kasten met B-leesboeken langs om het boek te vinden dat 

je zoekt? Leg uit dat er behalve een A, B, C of een andere letter nóg vier kleine 

letters op het boek staan. Dat zijn de eerste vier letters van de achternaam van 

de schrijver. Vraag de kinderen welke letters er op de volgende boeken staan: 

•  Mees Kees van Mirjam Oldenhave olde

•  Fantasia van Geronimo Stilton  stil

•  Griezelbus van Paul van Loon  loon (dus niet van!)

Sommige boeken hebben ook een plaatje, een pictogram, zoals hier het voetje 

met het vergrootglas. Welke pictogrammen er nog meer zijn, wordt uitgelegd in 

dia 7.

Dia 5

Opdracht leesboeken

Hier zie je vier B-leesboeken. Vraag de kinderen in welke volgorde de boeken in 

de kast van de bibliotheek staan. Foto A, B, C of D? 

Antwoord: foto C. Leg uit dat de boeken op alfabetische volgorde staan, op de 

achternaam van de schrijver.

Dia 6

Opdracht leesboeken

Ook hier zie je vier boeken, allemaal B-leesboeken. In welke volgorde staan ze in 

de kast van de bibliotheek?

Antwoord:

1. De GVR / Roald Dahl

2. Die dag in augustus / Rindert Kromhout

3. Heartbreak hotel door Izzy Love / Manon Sikkel

4. De geheime tuin / Geronimo Stilton 
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Dia 7

Pictogrammen 

leesboeken

Op sommige leesboeken staat een plaatje, een pictogram. Leg aan de kinderen 

uit dat ze hieraan kunnen zien waar het boek in het algemeen over gaat. Vraag 

de kinderen wat het onderwerp is van boeken met deze pictogrammen?

Griezelverhaal Historisch verhaal

Romantisch verhaal School

Sprookjes Sport

Klik op de pictogrammen om naar de voorbeeldboeken te gaan en kijk samen 

met de kinderen welke titels hier bij horen.

Dia 8 

Pictogrammen

Informatieboeken

Net als leesboeken, hebben ook informatieboeken een pictogram, maar dan in 

kleur. Vraag de kinderen waaraan ze een informatieboek kunnen herkennen.

Antwoord: In een informatieboek staan feitjes en weetjes waar je iets van kunt 

leren.

Waarover gaan boeken waar deze pictogrammen op staan, denk je?

Eten en drinken Sport en spel

Dieren Gedichten en versjes

Muziek Natuur en milieu

Dia 9

Leeftijdsaanduiding

informatieboeken

Vraag de kinderen:

•  hoe ze een informatieboek in de bibliotheek zoeken;

•  hoe de informatieboeken in de kasten van de bibliotheek zijn opgeruimd.

Leg uit:

AJ = informatieboek voor kinderen tot 9 jaar

J = informatieboek voor kinderen vanaf 9 jaar

De informatieboeken hebben op het rugetiket behalve een pictogram en de 

aanduiding AJ of J ook een onderwerp dat in letters is aangegeven. Bekijk de 

voorbeelden samen met de kinderen.

Dia 10

Informatieboeken

Nog een paar voorbeelden van informatieboeken om samen met de kinderen te 

bespreken.
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Dia 11

Meer materialen 

Vertel de kinderen dat jullie nu alleen hebben gekeken naar leesboeken en 

informatieboeken. In de bibliotheek vind je nog veel meer soorten boeken, maar 

ook andere materialen. Wie weet welke? Laat de kinderen alles opnoemen wat ze 

weten.

Dia 12

Meer materialen 

Hebben de kinderen gedacht aan:

•  strips;

•  dvd’s;

•  luisterboeken;

•  games (sommige bibliotheken hebben games);

•  cd’s (sommige bibliotheken hebben muziekcd’s);

•  tijdschriften?

Misschien hebben de kinderen ook gedichten genoemd. Hiervan is geen afbeel-

ding, omdat deze bij de informatieboeken staan. Natuurlijk is dat wel een goed 

antwoord.

Dia 13

Catalogus

Weet iemand wat een catalogus is? Wat kun je er mee? Hoe kun je er in zoeken? 

En wat denk je dat je in een bibliotheekcatalogus kunt vinden?

Antwoord: In een catalogus is alles opgeslagen wat de bibliotheek heeft. Je kun 

de 

catalogus doorzoeken met behulp van een computer.

Ga met de kinderen naar de catalogus van de bibliotheek. Klik hiervoor op de 

afbeelding van de computer. Hierdoor kom je bij de catalogus van de bibliotheek 

waar jullie op bezoek gaan.

Laat de kinderen zien hoe je kunt zoeken op:

•  titel;

•  schrijver;

•  onderwerp;

•  titel van een serie.

Bekijk de gevonden resultaten samen met de kinderen. Wat zien ze?

•  Welke vestiging van de bibliotheek heeft het boek in de collectie?

•  Waar staat het boek in de kast? Dit wordt ook wel de vindplaats genoemd.

•  Is het boek aanwezig in de bibliotheek of is het uitgeleend?

•  Als het boek uitgeleend is: wanneer wordt het terugverwacht?

Dia 14

Vooruitblik bezoek 

bibliotheek

Vertel nogmaals dat de groep voor BieppStore een bezoek zal brengen aan de 

bibliotheek (op school). Wat jullie daar precies gaan doen, is nog een verrassing. 

Een klein tipje van de sluier: het heeft iets te maken met iPads, apps en 

BieppKredietkaartjes...


