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WELKOM IN 
DE BIBLIOTHEEK

MEER INFORMATIE

Een website om te 
oefenen met taal, 

rekenen, internetten 
en omgaan met geld.

oefenen.nl

Samen voorlezen

Hulp in Nederland

Prentenboeken in alle talen



Moeder Margam en dochter Yasmin 
gaan voor het eerst naar de Bibliotheek.

WELKOM IN DE BIBLIOTHEEK

Wel een beetje. 
Ik hoop dat er ook 
leuke dingen voor 

kinderen zijn.

Margam en Yasmin lezen samen een boek.

Margam en Yasmin praten met Tessa. 
Tessa werkt bij de Bibliotheek.

Yasmin leest een boek op de computer. Ze kan er ook leuke 
taalspelletjes op doen. 

Op het internet vind je kranten in alle talen. Margam leest 
een krant in haar eigen taal.

Het Taalhuis is de plek in de 
Bibliotheek waar je de 
Nederlandse taal kunt leren.

Tessa laat Margam de computers zien. In de Bibliotheek 
kun je ook een computercursus volgen.

In de Bibliotheek zijn ook luisterboeken, muziek en films.

Margam en Yasmin hebben 
een paar boeken uitgekozen. 

Yasmin gebruikt het pasje. 
Wist je dat kinderen gratis 
boeken mogen lenen?

Margam en Yasmin gaan naar huis met een stapel boeken.

Margam bezoekt de Bibliotheek voor het Taalcafé. 
Hier oefent ze Nederlands met haar taalmaatje. 

De Bibliotheek 
doet meer...

Wil je graag hulp bij het 
voorlezen? Vraag een 

bibliotheekmedewerker.

Leuk dat jullie 
er zijn. 

Ik maak een 
bibliotheekpasje 
voor jullie aan. 

Tessa en Margam bekijken een 
boek voor volwassenen.

Margam en Yasmin hebben zich aangemeld voor het 
voorleesproject. Elke week komt iemand thuis voorlezen 
aan Yasmin. Voorlezen is een leuke manier om beter 
Nederlands te leren.

Wil je ook een voorlezer 
voor je gezin? Vraag een 
bibliotheekmedewerker.

Op de kinderafdeling laat Tessa een kinderboek zien aan 
Yasmin.

Welke boeken 
vind jij leuk 

Yasmin?

En, vind je het 
spannend?

Je kunt hier mooie boeken 
vinden om zelf te lezen.

Een luisterboek 
is een leuke 

manier om een 
boek in het 

Nederlands te 
lezen en de taal 

te horen.

Op de computers 
kun je ook de 

Nederlandse taal 
oefenen.

Er is ook 
een Taalcafé 

in de Bibliotheek. 
Hier kun je Neder
lands oefenen met 

een taalmaatje. 
Vraag een 

bibliotheek
medewerker.


