Purmerend, augustus 2015

Meer lezen, beter in taal!
Leerlingen van de Triade worden gratis lid van de bibliotheek.
Geachte ouder of verzorger,
In de komende schooljaren zal uw zoon of dochter ongetwijfeld gebruik maken van Bibliotheek
Waterland (met o.a. vestigingen in Edam, Volendam en Purmerend).
In de bibliotheek kunnen de leerlingen een leuk leesboek zoeken, werken op een van de vele
computers met gratis internet/ wifi, informatie zoeken op het internet of in de speciale databanken
die de bibliotheek ontsluit, of lenen uit de collecties informatieve boeken, gesproken boeken, dvd’s
en tijdschriften.
De Triade en Bibliotheek Waterland hebben een samenwerkingsverband met als doel het lezen te
stimuleren én om leerlingen mediawijs en mediavaardiger te maken.
In overleg met de school worden daarom alle leerlingen die nog géén lid zijn van de bibliotheek
ingeschreven, en zij ontvangen aan het begin van het schooljaar hun bibliotheekpas.
Gedurende het eerste schooljaar krijgen de leerlingen vervolgens een aantal lessen die door de
vanuit de bibliotheek worden gegeven. De lessen zijn erop gericht om handvatten aan te reiken die
praktisch zijn bij het maken van werkstukken, maar ook om een bij de leerling passend leesboek te
kunnen vinden.
De bibliotheekpas geeft ook toegang tot de digitale collectie van de bibliotheek met ebooks,
luisterboeken en themadossiers. Via www.bibliotheek.nl kan uw zoon of dochter gebruik maken van
deze digitale diensten.
Na het behalen van het diploma, of bij het verlaten van de Triade, wordt het lidmaatschap van de
bibliotheek in principe voortgezet. Is uw kind/pupil tegen die tijd 18 jaar of ouder dan wordt een
acceptgiro verstuurd voor het betalen van de contributie.
Verdere informatie over de bibliotheek bij u in de buurt vindt u op www.bibliotheekwaterland.nl
We hopen uw zoon of dochter het komende schooljaar regelmatig te zien in de bibliotheek.
Hij/zij is van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,

Frans Bergfeld
directeur
NB. Leerlingen kunnen gebruik maken van de bibliotheken: Beemster, Edam, Landsmeer,
Purmerend en Volendam.

