
 

 

          

Beste ouders/verzorgers,  

Je kind gaat naar de middelbare school en krijgt daar regelmatig opdrachten voor schoolprojecten 

om informatie op te zoeken. Ook zal hij of zij het nodige moeten lezen voor de boekenlijst.  Een 

abonnement op de Bibliotheek kan daar heel handig bij zijn.   

Lezen voor school 

Lezen blijft, ook in het voortgezet onderwijs, heel belangrijk voor je kind. Een goede leesvaardigheid 

is van grote invloed op de schoolcarrière. Lezen moet niet beperkt blijven tot de verplichte kost voor 

school. Door gewoon thuis lekker te lezen wordt de leesvaardigheid steeds beter. Jongeren 

verwerken per dag veel korte en snelle informatie en prikkels via social media. Dan is het lezen van 

een boek ook een fijn en rustig moment.  

Wat is te vinden op de afdeling Young?  

Iedere bibliotheekvestiging heeft een Young afdeling met C-leesboeken voor de 12-15 jarigen en D-

leesboeken voor 15+. Voor jongeren die niet zo van lezen houden of moeite hebben met lezen zijn de 

Makkelijk Lezen boeken (ML YOUNG boeken) en strips.  

Denk ook aan Engelse, Duitse en Franse boeken, gratis luisterboeken en gratis e-books voor 

jongeren. Neem een kijkje voor boekentips op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.  

Een beetje hulp bij… 

Voor schoolprojecten krijgen scholieren opdrachten om zelf informatie op te zoeken.  Het is vaak 

sneller om de juiste informatie te vinden in een boek dan een uitgebreide speurtocht op internet. 

Stimuleer je kind om de zoektocht naar informatie te starten met een boek. Op 

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl zijn nuttige websites en andere online informatie te vinden. 

De medewerkers in de Bibliotheek helpen trouwens graag met het zoeken naar geschikte 

informatieboeken of online informatie. 

Rustige plek om te leren 

Soms is het prettig om ergens anders dan thuis huiswerk te maken of rustig te leren voor een toets. 

In de Bibliotheek zijn er verschillende plekken om te studeren en er is gratis Wifi. 

Lid worden 

Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland gratis. Schrijf je kind nu in bij 

de balie van een van onze Bibliotheken. Als je deze flyer meeneemt, hoef je de € 2,50 inschrijfkosten 

niet te betalen. Neem wel je legitimatiebewijs mee!  

Ben je bang voor boetes?  

Iedereen met een e-mailadres ontvangt een reminder dat de boeken weer ingeleverd moeten 

woorden. En er bestaat een handige app waar dat direct mee gedaan kan worden.  

Tot ziens in de Bibliotheek!   
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