
Lezen binnen contexten met 
GO! en Themaplein werkt!

Zo verbind je lezen en wereldoriëntatie, en ontwikkel je je leesonderwijs!

Zo lezen je leerlingen binnen contexten. Dat ontwikkelt hun leesbegrip!

Zo heb je leesboeken als bron voor onderzoekend werken en leren!

Zo heb je altijd passende boeken en bronnen bij je thema’s!

GO! en  

Themaplein

werken samen

aan effectief 

leesonderwijs!

Met GO! en Themaplein maak je je lees-  
én wereldoriëntatieonderwijs effectiever!

Bestel de 
leesboeken 

hier!

THEMAPLEIN



Met Themaplein helpen we je leerlingen bij de 
ontwikkeling van woordenschat en kennis van 
de wereld. Ze worden informatievaardiger en 
deze aanpak draagt bij tot een beter leesbegrip.

We weten inmiddels dat deze rijke lees-
omgeving met informatieve en verhalende 
leesboeken kinderen uitnodigt tot lezen, luis-
teren en onderzoeken. Een aanpak die werkt!

De rijke leesomgeving voor lezen, informatieverwerken en 
onderzoekend leren! Waarom willen scholen Themaplein?
Welke scholen zijn de laatste drie jaar gestart 
met Themaplein lezen? Dat zijn vooral scholen 
die hun leesonderwijs ontwikkelen. Scholen die 
lezen en wereldoriëntatiethema’s met elkaar 
willen verbinden, zodat hun leerlingen méér  
lezen en zo ook binnen contexten lezen.  

Zo makkelijk is het niet om passende teksten en 
boeken te vinden, 8, 10 of 12 weken op school 
te houden, en dat is nu juist wat Themaplein 
voor hen oplost: zorgvuldig geselecteerde 
boekpakketten, te koop of te leen, bij alle  
wereldoriëntatiethema’s uit je methode GO!. 

THEMAPLEIN

Nieuwsgierig? Bezoek themaplein.nl of volg een webinar!

Altijd en overal toegankelijk Eenvoudig themaboeken klaarzetten

THEMAPLEIN

De boeken uit je thema’s online



THEMAPLEIN

De rijke leesomgeving bij je methode GO!

Leespakketten bij alle thema’s

Voor meerdere leesniveau’s geschikt
Omdat scholen ook in combinatiegroepen 
of met de hele bouw thematisch werken 
krijg je leesboeken van verschillend niveau. 
Zijn er Makkelijk Lezen boeken beschikbaar, 
dan selecteren we die bijvoorkeur ook.

Ook leesboeken online ...
Een deel van de boeken wordt ook online 
ontsloten via het GO! platform en dat maakt 
het mogelijk om met zijn allen hetzelfde 
boek of hoofdstuk te lezen. Zo maak je de 
aanpak van ‘interactief lezen’ mogelijk  

voor die leerlingen die dit nodig hebben.  
Bovendien gebruik je passende teksten: 
namelijk uit de methode-context. 

Lezen is ook ... informatieverwerken
Lezen, onderzoek en informatieverwerking 
binnen een context helpt je leerlingen 
informatievaardiger te worden: één van de 
vier vaardigheden in Digitale Geletterdheid. 
Een extra reden om de GO! Themaplein  
leespakketten  te integreren!

De GO! Themaplein leespakketten bevatten informatieve en verhalende leesboeken van 50  
verschillende uitgeverijen, passend bij het thema uit allerlei lees- en wereldoriëntatiemethoden.

Onderbouw
1 Wonen en bouwen  
2 Het heelal  
3 Uitvindingen en 

Ontdekkingen  
4 de Aarde  
5 Vieren en Herdenken  
6 Wereld van Werk  
7 Wat is leven?  
8 Leonardo en de  

Renaissance 

Middenbouw
9 Wonen en bouwen  
10 Het heelal  
11 Uitvindingen en 

Ontdekkingen  
12 de Aarde  

13 Vieren en Herdenken  
14 Wereld van Werk  
15 Wat is leven?  
16 Leonardo en de  

Renaissance 

Bovenbouw
17 Wonen en bouwen  
18 Het heelal  
19 Uitvindingen en 

Ontdekkingen  
20 de Aarde  
21 Vieren en Herdenken  
22 Wereld van Werk  
23 Wat is leven?  
24 Leonardo en de  

Renaissance 



Wil jouw school de themaboeken liever in eigendom aanschaffen of een jaarafspraak maken 
voor de levering van alle thema’s voor één of alle bouwen, dan kan dat ook.  
Vraag er naar bij de Docentenservice, bel 076 2050101of mail naar service@schoolsupport.nl.

> Niet lenen maar kopen of huurkoop?

Met GO! en Themaplein aan de slag!

Je reserveert je leespakket online 
voor de periode die je opgeeft (max. 
12 weken). Onze distributie- en  
Docentenservice zorgen ervoor dat 
je de themakist(en) op tijd geleverd 
worden. Na afloop van je thema- 
project gebruik je de retourcode op 
de retoursticker om het ophalen van 
je pakket aan te melden en zet je de 
themakist klaar.  
Na ontvangst in ons magazijn krijg  
je een bevestiging.

Hoe werkt het?

Een Themaplein leespakket tot 35 
boeken bij elk GO! thema, kost € 82. 
Het gebruik van de e-bieb, met zijn 
leesondersteuning, zit in de GO!  
leerlingprijs, voor de duur van je 
thema.

Aantal boeken per GO! leespakket Leenprijs 

Tot 35 boeken €82

Tip! Neem de Themaplein verrijdbare bladerkast!*)  zie afbeelding hierboven

Leenprijs per schooljaar €60**)

Aanschaf €245**)

Kennismaken? 
 
Wil je kennismaken? Het gemak en de kwaliteit ervaren? 
Kies een thema uit GO! op Themaplein.nl, geef je periode 
door en probeer Themaplein voor een thema uit!

*) Je presenteert 35 boeken frontaal. **) excl. éénmalige leverkosten van € 50, ongeacht aantal

Zo lezen leerlingen binnen contexten van GO!.  
Dat stimuleert lezen en ontwikkelt hun leesbegrip.

Zo heb je altijd passende boeken en bronnen bij je thema’s!




