Ideeën ouderbijeenkomsten in de bibliotheek
Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van activiteiten om een ouderbijeenkomst in de
bibliotheek aan te kleden met als doel om ouders aan de bibliotheek te binden. Het gaat daarbij om
het inhuren van een activiteit. Een andere mogelijkheid is het organiseren van een ouderbijeenkomst
in samenwerking met een professionele partner. Zie hiervoor Samenwerkingspartners rond een
ouderbijeenkomst.
Dit is een ‘groeidocument’. Heeft u een leuke activiteit in uw bibliotheek georganiseerd die u wilt
delen met anderen? Laat het ons weten, wij voegen hem graag toe aan het overzicht. Mail naar:
MBos@lezen.nl.
Auteursbezoeken zijn te boeken via de Schrijverscentrale. Je kunt zoeken op leeftijdsgroep (peuters
of kleuters).
Baby’s eerste concert. BoekStart wordt muzikaal ondersteund door een artiest van de Stichting
Memorabele Momenten (MEMO).
Baby Sensory. In een groepsles voor ouders en hun baby’s worden ouders geïnformeerd over de
ontwikkeling van baby’s en de manier waarop zij deze spelenderwijs kunnen stimuleren. Zo wordt er
gewerkt aan de zintuiglijke, cognitieve en motorische ontwikkeling. De basis van het programma is
vooral een uurtje quality time tussen ouder en kind te faciliteren. Er is volop aandacht voor interactie
en samen plezier maken, leren en ontwikkelen. Tijdens de lessen worden suggesties aangedragen
voor activiteiten die ouders ook thuis met hun baby kunnen doen. Kijk op babysensory.nl.
Babycafé. Kijk bij Inloopochtend, of organiseer iets rond een thema of activiteit uit deze lijst.
Babygebaren. Babygebaren zijn het leukst voor kinderen van nul tot twee jaar. Maar ook oudere
broertjes en zusjes tot een jaar of vier zijn van harte welkom bij de workshop! Meestal vinden ze het
erg leuk om mee te doen met de liedjes en zo leren zij meteen ook een aantal babygebaren. Kijk op
babygebaren.nl.
Baby- en kindergebaar. Door het ondersteunen van gesproken taal met simpele gebaren biedu het
kind de mogelijkheid al op jonge leeftijd te communiceren, wat de band tussen ouder en kind nog
specialer maakt. Baby- en Kindergebaar verzorgt interactieve workshops en cursussen door heel
Nederland. Kijk op babygebaar.nl.
Fotoshoot. Ouders vinden het leuk om hun baby op de foto te laten zetten. Het is een eenvoudige,
makkelijk te organiseren activiteit om ouders te trekken en een BoekStartbijeenkomst extra luister
bij te zetten.
Inloopochtend. Deze ochtend is bedoeld als een informele en gezellige ontmoeting met andere jonge
ouders. Toon bijvoorbeeld een inspirerend filmpje over voorlezen aan baby’s. Geef een presentatie
van verschillende soorten boekjes voor baby’s en ruim tijd in om ervaringen uit te wisselen met
andere ouders. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s en andere verzorgenden welkom tijdens deze
bijeenkomst in ongedwongen sfeer waarbij het gaat om contact maken.
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Kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit maakt digitale thematische projecten voor peuter- en
kleuterleerkrachten op basis van prentenboeken, in samenwerking met uitgeverijen. De lesideeën
zijn ook te gebruiken voor een workshop of themabijeenkomst rond prentenboeken. Kijk op
Kleuteruniversiteit.nl.
Mamacafé. Het Mamacafé is er voor kennismaking met andere ouders, voor het uitwisselen van
ervaringen en voor kennismaking met BoekStart. In diverse plaatsen, m.n. in Noord-Brabant wordt
een Mamacafé georganiseerd in samenwerking met de Mama’s Club om (toekomstige) moeders de
gelegenheid te bieden om samen activiteiten te ondernemen.
Muziek op schoot. Liedjes zingen en gebaren maken met baby’s op schoot. Ouders ontdekken hoe
leuk het is om samen met hun kind bewegingen en gebaren bij liedjes te gebruiken en te werken met
kleine muziekinstrumenten. Kijk op muziekopschoot.info.
Plezier in lezen. Het is belangrijk dat ouders zelf ook plezier in lezen hebben en houden om het over
te kunnen brengen op hun kinderen. Om ervoor te zorgen dat ouders het goede voorbeeld geven,
kunnen er tijdens BoekStartbijeenkomsten ook boeken voor volwassenen besproken worden.
Hiermee kunt u de mogelijkheden van boeken laten zien. Bijvoorbeeld een kookles met een recept
uit een boek, een leescafé waar iedere week een ander boek wordt besproken, bespreken van
opvoedboeken, knutselboeken, hobbyboeken, studieboeken et cetera en iedere week een
bespreking van een leuk prentenboek. Deze activiteiten lenen zich goed om in samenwerking te doen
met een school, bijvoorbeeld via de ouderkamer.
TOLK praten met je kind!. TOLK is in te zetten voor ouderbijeenkomsten binnen het primair
onderwijs, de VVE, kinderopvang, (preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg, en instellingen voor
maatschappelijke emancipatie. Medewerkers van bibliotheken kunnen aan de hand van TOLK ouders
bewust maken van hun rol in de taalontwikkeling, ouders op eenvoudige wijze laten zien hoe boeken
kunnen worden gebruikt om de taal te stimuleren en een relatie leggen tussen thema’s en boeken.
Kijk op tolkinfo.nl.
Wapperkids. Wapperkids geeft verschillende workshops: babygebaren, voorlezen met gebaren,
kindergebaren, gebaren op het kinderdagverblijf en de BSO. Ook zijn er speciaal op de Bibliotheek
toegespitste workshops. Kijk op wapperkids.nl.
Workshop interactief voorlezen. Lezen met baby, dreumes of peuter. Vraag een trainer van de
BoekStarttraining Interactief voorlezen of Voorleescoördinator om een workshop te geven van ca. 45
minuten met gebruikmaking van beeldmateriaal uit de training.
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