
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte 
 
 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
De klassen 1,2 en 3 nemen de komende twee schooljaren deel aan een project dat het 
doel heeft het leesplezier en de leesvaardigheid van onze leerlingen te bevorderen. De 
leerlingen gaan 1 x per maand met school naar De Bieb om boeken te lenen. Zij krijgen 
hiervoor een schoolpas waarmee ze gebruik kunnen maken van een speciaal voor het 
project toegeruste uitleencomputer in De Bieb. 
 
De leerlingen mogen een aantal boeken lenen, waarvan er één steeds op school in hun 
tas moet zitten, zodat ze kunnen lezen tijdens de les Nederlands, maar ook op andere 
momenten, bijvoorbeeld als er een invaluur is. Het plezier in lezen is het belangrijkste. 
Wanneer uw zoon of dochter na een paar bladzijden lezen besluit dat het boek niet zo 
leuk is moet hij of zij er gewoon mee stoppen en een ander boek pakken. 

 
Wij ruilen één maal per maand de boeken onder schooltijd. De docent brengt de klas 
van te voren op de hoogte wanneer dit is en zet het in Magister. Op de bewuste dag 
moet uw kind op de fiets naar school komen en een tas bij zich hebben om de boeken 
in te vervoeren. 
De klassen 2 en 3 fietsen zelfstandig naar De Bieb, waar de leerlingen worden 
opgewacht door hun docent en de leesmediaconsulent Corry van Assema , die ze in De 
Bieb begeleiden. De leerlingen van klas 1 fietsen de eerste keren onder begeleiding van 
volwassenen naar De Bieb. 
 
De uitleen begint volgende week, vanaf maandag 27 november. In het schema op de 
achterzijde van deze brief kunt u zien wanneer de klas van uw kind aan de beurt is.  
Hierin staat bij iedere klas steeds de docent genoemd en  het lesuur waarop het lenen 
plaatsvindt. Op woensdag 29 november vallen vanaf het 5e uur de lessen uit door een 

rapportvergadering. De leerlingen van de klassen 1H, 2G en 2I zullen dus niet deze 
week, maar pas volgende week woensdag 6 december starten met lenen. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben, of wilt u een keer mee naar De Bieb, want dat 
kan natuurlijk altijd, dan kunt u terecht op onderstaand e-mailadres. 
 
 
Een vriendelijke groet, 
 
Maaike Jöbsis 
Taalcoördinator 
m.jobsis@zuiderzee-college.nl 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de klassen 1, 2 en 3 

 

Datum   : 23 november 2017 

Kenmerk   : Jobm/sv/A1082-17 

Betreft   : project De Bieb in het VO 
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Schema boeken lenen 

klas Ma Woe Do vrij 

1A MINT 2e        

1B   WRSM 6e     

1C       MINT 2e 

1D   STM 2e     

1F   STM 4e     

1G   STM 3e     

1H   STM 7e     

2A     BRUC 6e   

2B BRUC 6e       

2C     BRUC 4e   

2D   KINI 5e     

2E MINT 8e       

2G   JANA 8e     

2H       JANA 3e 

2I   KINI 4e     

3A SCHJ 7e       

3B       MINT 8e 

3C       SCHJ 4e 

3E       SCHJ 7e 

3G       MRKS 7e 

3K     JOBM 8e   

3M       JANA 5e 

3P     MRKS 5e   

3S       JANA 4e 

3T JOBM 5e       

 

 


