
Boekstartcoach consultatiebureau
Informeren van ouders over voorlezen en 
taalontwikkeling door BoekStartcoach. 
Wekelijks op consultatiebureau | 0-4 jaar 

BoekStart babybieb
Voorleesactiviteit waar we lezen, zingen en spelen. 
Gericht op de allerkleinste lezers en hun 
(groot)ouder(s)/verzorger(s).
In de bibliotheek| 0-2 jaar | gratis

Peutertje Luister
Samen lezen, spelen, zingen en bewegen in de 
Voorleeshoek. Voor peuters en hun (groot)ouder(s) / 
verzorger(s). 
In de bibliotheek |2-4 jaar | gratis

Verhalenkoffer 
Kinderen luisteren met hun ouders naar een verhaal.
In de bibliotheek | 4-8 jaar | gratis

Meertalige Verhalenkoffer
Kinderen en ouders luisteren en praten in twee talen 
(NL en een tweede taal) naar een leuk verhaal.
In de bibliotheek | 4-8 jaar | gratis

VoorleesExpress
Een vrijwilliger komt bij het gezin thuis. Samen 
met kind en ouder(s) wordt er voorlezen, gepraat 
en doen ze taalspelletjes. Zo oefent het kind met 
taal en krijgt (voor)lezen een plek binnen het gezin. 
Thuis | 2-8 jaar | gratis

Boekfiets 
Bij de Boekfiets luisteren kinderen en hun ouders 
naar mooie verhalen, spelen en zingen. 
Op locatie | 2-8 jaar | gratis

Aanbod activiteiten 
voor het jonge kind en gezin

BoekStart kinderopvang
Een voorleesconsulent adviseert en begeleidt 
(pedagogisch) medewerkers van kinderdagverblijven 
en peutergroepen bij het aanbod van taalactiviteiten 
en voorlezen. 
Op locatie | 0-4 jaar 

BoekStartcoach consultatiebureau
De BoekStartcoach ondersteunt jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige met informatie over 
(voor)lezen en taalontwikkeling voor ouders.
Op locatie | 0-4 jaar

De Bibliotheek op School
Een leesconsulent adviseert en begeleidt kinderen 
en leerkrachten van basisscholen bij het aanbod van 
taalactiviteiten en (voor)lezen. 
Op locatie | 4-12 jaar 

OBD (Onderwijsbibliotheekdienst)
ZB adviseert bij de inrichting en gebruik van de 
mediatheek op scholen, kinderdagverblijven,  
peutergroepen, middelbaar en hoger onderwijs en 
begeleidt scholen bij het werken met kinderliteratuur 
en jeugdliteratuur.
Op locatie | 0-22 jaar | abonnementsprijzen

Columbus
Aanbod van diverse activiteiten en middelen voor 
leden en educatieve partners. 
Op locatie in de bus | 0-88 jaar | gratis 

Aanbod activiteiten 
educatieve partners 
voor kinderen en jong volwassenen

Taalhuis 
Het Taalhuis is voor iedereen vanaf 18 jaar die 
moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in het 
Nederlands. 

Ook voor rekenen en digitale vaardigheden, zoals 
omgaan met computers en internet, kun je bij het 
Taalhuis terecht.

Activiteiten Taalhuis 
• Avondles Nederlands 
• Huiswerkbegeleiding Nederlands
• Taalcafé
• Leesclub ‘Makkelijk lezen’
• Workshops
• Oefenen met taal en rekenen
• Spreekuur voor advies

Belastingdienst & de bibliotheek
• Hulp bij belastingaangifte 
• Workshop aangifte inkomstenbelasting
• Workshop aangifte toeslagen

Digitaal vaardig
• Computer- en tabletcursussen
• Informatieloket Digitale Overheid (IDO)
• Klik&Tik: internet voor beginners 
• Omgaan met DigiD

Aanbod activiteiten 
voor volwassenen
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