Van Documentatiecentrum
naar rijke leesomgeving!

OP ELK
DEVICE!

>

De leesomgeving voor informatieverwerking van toen,
is je moderne, rijke leesomgeving nu!

Terug, maar nooit weggeweest. Terug, met het
portaal DC ONLINE erbij en een goed gevulde
Startbieb voor elke school die weer start. Terug,
met boeken voorzien van harde kaften en meer
ruimte voor beeld door het grotere formaat.
Terug, met rijke teksten om te lezen, met online
mogelijkheden voor onderzoekend leren en
informatievaardiger worden. Terug, voor gebruik

op je digibord. En terug, omdat deze rijke leesomgeving je helpt om in je leesonderwijs
andere accenten te leggen. Terug, omdat je
leerlingen thuis toegang hebben tot de
informatiebieb van school. En terug, omdat je
niet alleen boeken als bronnen ontsluit, maar
ook video’s, plaatjes en weblinks, zonodig
aangepast aan het leesniveau van je leerlingen.

Dat is je Documentatiecentrum anno 2021! Start dit schooljaar en vraag om een offerte.
JE DOCUMENTATIECENTRUM OM ELKE DAG TE GEBRUIKEN

Lezen binnen
contexten?
Prikkel nieuwsgierigheid en help ze ‘lezend de
wereld ontdekken’. Daarvoor heb je een rijke
leesomgeving nodig, gevuld met veel leesboeken,
en met rijke teksten waar leerlingen zich, alleen
of samen, graag voor inspannen. Ook dat is
‘verdiepend’ lezen en verdient een belangrijke plek
in je leesbeleid. Of noem het ‘wereldoriënterend
lezen’, waarmee kinderen kennis van de wereld
verwerven: dé belangrijkste voorwaarde voor de
ontwikkeling van het leesbegrip.
Documentatiecentrum ‘nieuwe stijl’ bied je de
rijke leesomgeving. Belangrijk, elke dag weer!
Zo verbind je lezen aan thema’s!

Vertrouwd én nieuw!
Betrouwbare bronnen, geschreven door
ervaren auteurs, geven zekerheid. Nieuw is het
grotere formaat en de extra ruimte die beeld
daardoor heeft. Ook heeft elk boek een harde
kaft en valt op met zijn rug in de kast.
En op DC Online is élk boek nu ook als e-boek
beschikbaar: op school én thuisvia Basispoort!

Documentatiecentrum werkt leesbevorderend!
Kies je boek en lees je elke week wijzer. Zoek een boek dat je boeit. Dat worden de motto’s in je
klas en zo werkt je Documentatiecentrum leesbevorderend! Of lees samen een boek dat bij
een thema past. De goedgevulde Startbieb biedt volop keuze en er komen elk jaar nieuwe en
passende boeken bij.
ALS BOEK, OOK ONLINE

Uit: Mini, Auto-racen

Daarom dus, en zo maak je kennis!
Vrijwel elke school en leerkracht kent Documentatiecentrum van
vroeger. Vele van ons hebben zich wijzer gelezen en zijn met
Documentatiecentrum goede begrijpende lezers geworden.
Documentatiecentrum anno nu is niet meer te vergelijken met
vroeger. Een rijke, moderne, leesomgeving met 550+ leesboeken
en andere bronnen, passend bij vormen van leesonderwijs waar
kinderen meer lezen, vaker verdiepend lezen, binnen contexten
lezen, en waar je je leesonderwijs verbindt met informatieverwerken en de wereldoriënterende vakken.
Om elke school die Documentatiecentrum vroeger had
over te halen, hebben we een passend aanbod voor een
hernieuwde kennismaking: voor € 195 ga je volgende
week van start, met een Startbieb met 550+ boeken op
DC Online, ontvang je alle boeken van Kijkdoos, Mini,
Dat zijn 30 hardgebonden
Junior én Informatie die in januari verschijnen,
leesboeken in januari!
helpen we het team met webinars op weg, en lezen
alle leerlingen elke week een informatieboek: een
boek naar keuze, of allen hetzelfde themaboek.
Regel je kennismaking en bel of mail ons vandaag nog!

Kennismaken?

Wat biedt Documentatiecentrum online?
In ieder geval keuze: ga je voor alle reeksen online met DC Online Basis
en betaal je naar schoolgrootte, of kies je voor de losse reeksen, met
per reeks online erbij?
DC Online bij je abonnement biedt veel extra mogelijkheden, waarvan de goedgevulde Startbieb een belangrijke is: direct een rijke
leesomgeving, inclusief toegang thuis tot de vele informatieboeken
van school. En biedt gemak: toegang via Basispoort.
Ook handig is het kindvriendelijke Web for classrooms, dat helpt bij
onderzoekend leren. De videobronnen, weblinks en
plaatjes vind je zonodig aangepast aan het taalniveau
direct
van je leerling. De bronnen verzamelen ze, met
550+ boeken
in je Startbieb!
een te lezen boek, in Mijn Onderzoek. Zo integreer
je informatieverwerken op een logische manier.
Stap in en groei mee naar ‘je Documentatiecentrum voor elke dag’!

MAAK KENNIS

Een kennismaking met DC Online Basis, mét Kastbieb kost € 195
Boeken en gebruik op school en thuis: alle reeksen, alle functies, alle leerlingen.

Dit schooljaar van start?
START MET HET KENNISMAKINGSAANBOD!

Abonneren op losse reeksen, mét DC Online per reeks én Startbieb per reeks

Voor de leerjaren
Aantal kastboeken per jaar
Startbieb e-boeken
Kosten per schooljaar *)
(per brin, per schooljaar)

Kijkdoos

Mini Informatie

Junior
Informatie

Informatie

1-4

3-5

5-7

7-8

8

16

16

20

80+

120+

150+

200+

€ 155

€ 175 /€ 265

€ 195

€ 225

* )Bij een abonnement op een losse reeks ontvang je naast de kastboeken de licentie tot de overeenkomstige reeks op het DC Online portaal.

Inclusief alle boeken die al eerder verschenen zijn! Alle prijzen zijn inclusief btw.

Je rijke leesomgeving met alle reeksen (en betalen naar schoolgrootte)
DC ONLINE BASIS
Kijkdoos, Mini, Junior en
Informatie, alles online,
incl. Startbieb 550+

DC ONLINE BASIS mét Kastbieb
Kijkdoos, Mini, Junior en Informatie
Online , alles online, incl. Startbieb
550+ en 60 kastboeken/jaar.

Schoolgrootte 1 - 100 ll-en

€ 325

€ 525

Schoolgrootte 101 - 200 ll-en

€ 445

€ 645

Schoolgrootte 201 - 300 ll-en

€ 565

€ 765

Schoolgrootte 301 - 400 ll-en

€ 695

€ 895

Schoolgrootte v.a. 401 ll-en

€ 795

€ 995

op aanvraag

op aanvraag

Kosten per schooljaar *)
(per brin, per schooljaar)

Bovenschoolse licenties

Bel of mail voor ons kennismakingsaanbod!
*) Kosten per school, o.b.v. het officiële aantal ll-en/brinlocatie. Facturatie jaarlijks

in september. Start tijdens het schooljaar wordt (alleen bij DC Online Basis) naar
rato verrekend. Licenties worden automatisch verlengd per 1 augustus , opzeggen
kan tot 1 augustus. Licenties zijn ook bestelbaar via de schoolleverancier. Alle
prijzen zijn inclusief btw.

zo breid je je bieb
met 60 kastboeken
per schooljaar uit!

+31 (0)7620 50101
info@documentatiecentrum.nl
www.documentatiecentrum.nl
www.dconline.nl

Of mail voor het maken van een online afspraak naar service@schoolsupport.nl.

* Dit aanbod is voorbehouden aan scholen in basis- en

speciaal
looptTE
tot 15GEBRUIKEN
december 2018.
JE DOCUMENTATIECENTRUM
OMonderwijs
ELKE en
DAG

Documentatiecentrum is een activiteit van uitgeverij Ars Scribendi h.o.d.n. Schoolsupport.

