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Alles voor Monitor de Bibliotheek op school online 

Zoals aangekondigd staat de Monitor de Bibliotheek op school voor het 
basisonderwijs en het vmbo dit schooljaar open van 1 december 2017 t/m 31 
januari 2018. In de Toolkit Monitor en in biebtobieb staan nu voor beide 

doelgroepen alle benodigde tools klaar. Je vindt hier de herziene vragenlijsten 

en de nieuwe planning. De handleidingen Werken met de monitor zijn 
geactualiseerd. Hierin wordt de procedure met betrekking tot het starten en 
uitvoeren van de monitor uitgelegd en worden de nieuwe mogelijkheden 
beschreven. Ook vernieuwd is de PowerPoint Meedoen met de monitor, 
bedoeld voor introductie op een school. 

Deed jouw Bibliotheek eerder mee aan de monitor? Dan ontvangt de 
monitorcoördinator op 24 november een e-mail met een uitnodiging. Hij/zij 
kan dan direct de procedure voor autorisatie van scholen in gang zetten. 

Nieuwe bibliotheken kunnen zich vanaf 24 november aanmelden via 
www.mdbos.nl. 

  

 

 

Peiling Engelstalig aanbod in schoolbibliotheek 

Van verschillende kanten ontvangen we vragen over Engelstalige boeken voor 
de schoolbibliotheek in het basisonderwijs. Om de vraag naar Engelstalig 
aanbod goed in beeld te krijgen, hebben we een korte enquête uitgezet. Wil jij 
je mening en wensen doorgeven? Vul dan voor 31 december deze enquête in! 

Begin 2018 formuleren we op basis van de uitkomsten welke vervolgstappen 
nodig zijn, zoals afstemming met NBD/Biblion. We houden je via de 
nieuwsbrief op de hoogte van onze bevindingen. Neem ondertussen ook een 
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kijkje op boekenopschool.nl, waar ruim duizend Engelstalige titels te vinden 
zijn. En op littlelibrary.nl voor bijvoorbeeld een Engelstalige boekenlijst rond 
het thema van de afgelopen Kinderboekenweek. 

 

Landelijke analyse informatievaardigheden 

Sinds 2012 wordt de Monitor de Bibliotheek op school in het basisonderwijs 
uitgevoerd. In 2014 is daar de Monitor voor het voortgezet onderwijs 
bijgekomen. 

Dit jaar maakte Desan, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek, voor het 
eerst een landelijke analyse van de verzamelde data over 
informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school. Deze analyse richt 

zich op ontwikkelingen, verschillen tussen groepen leerlingen en verbanden 
tussen activiteiten, plezier en gedrag van leerlingen. Lees meer >>> 

 

 

Nieuw om te bestellen: inrichting en Monitor 

De flyer Inrichting & presentatie (zie nieuwsbericht) is nu te bestellen via de 
bestelportal van Biblionet. Je kunt de flyer bijvoorbeeld achterlaten wanneer je 
een presentatie op school hebt gegeven over de inrichting van de 

schoolbibliotheek. Alle onderwerpen en de belangrijkste tips uit de presentatie 
komen in de flyer nog eens kort aan bod. 

De herziene folder Meedoen met de Monitor (zie nieuwsbericht) is nu eveneens 
te bestellen. De folder is bedoeld om scholen te informeren over het werken 
met de Monitor de Bibliotheek op school. 

Flyer en folder zijn beide gratis te verkrijgen, en zolang de voorraad strekt. 
Wel wordt er een bijdrage in rekening gebracht voor handling, verpakking en 
verzendkosten. 

 

 

 

Nulmeting en 1-meting samenwerking VO 

ProBiblio heeft vorig jaar een nulmeting ontwikkeld waarmee de samenwerking 
van een bibliotheek met een VO-school in kaart wordt gebracht. Je begint met 
(samen) te formuleren wat er met de samenwerking wordt beoogd en uit 
welke onderdelen (bouwstenen) de samenwerking zal bestaan. Van deze 
nulmeting is een herziene versie voor het schooljaar 2017-2018 gemaakt. 

Om te onderzoeken of de doelstellingen van het afgelopen jaar zijn gehaald, is 
de Evaluatie (1-meting) samenwerking Bibliotheek en school 2016-2017 
ontwikkeld. Bibliotheken kunnen beide vragenlijsten opvragen bij de 
coördinator Voortgezet Onderwijs van hun POI (of via info-
vo@debibliotheekopschool.nl). 
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Vernieuwd: leesplan voortgezet onderwijs 

Het leesplan voor voortgezet onderwijs op www.leesplan.nl is helemaal 
vernieuwd. Er is nu een versie voor alleen leesbevordering en een tweede 
versie voor leesbevordering én informatievaardigheden. Scholen vullen de 
online tool zelf in. De toelichting vermeldt dat scholen vooraf contact kunnen 
opnemen met de Bibliotheek voor ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren 
van dit plan. Binnen de Bibliotheek op school is het nadrukkelijk de bedoeling 

dat de Bibliotheek en de school dit plan samen invullen. 

Het nieuwe leesplan bestaat uit een meerjarenplan met een visie en algemene 

doelen, een hieruit afgeleid jaarplan met specifieke doelen en resultaten voor 
één schooljaar, een activiteitenplan om die doelen te behalen, een planning en 
taakverdeling (to-do-list) en tot slot een begroting. 

  

 

Nieuwe folder over creatief schrijven 

Schrijven heeft een opvallend goed imago onder jongeren. Relatief veel 
jongeren schrijven al uit zichzelf. Aangezien creatief schrijven een natuurlijke 

koppeling heeft met lezen, kan aandacht op school hiervoor een weg zijn naar 
het lezershart van de tieners. 

In deel 14 uit de serie Kwestie van lezen staat de combinatie van creatief 

schrijven en lezen centraal. De folder staat als pdf in de Toolkit Lezen en is te 
bestellen via Stichting Lezen. 

 

 

Update van alle rekenmodellen 

BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school VO: 

 In de nieuwste versie van deze rekenmodellen zijn het tarief per 
uitlening en het gemiddeld aantal uitleningen per kind/leerling 
aangepast. Deze wijzigingen zijn alleen te zien als ervoor wordt 
gekozen dat de boeken mee naar huis gaan en wanneer er sprake is 
van leenrecht dat door de bibliotheek wordt afgedragen. 

VoorleesExpress: 

 In de nieuwste versie van dit rekenmodel is op het ‘Totaal’ werkblad te 
zien wat de in te zetten personeelsformatie is wanneer een bibliotheek 
met de VoorleesExpress werkt. Het toont inzicht in de uren die de POI 

voor ondersteuning kwijt is, de uren voor een bibliotheek in een klein 

werkgebied en de uren voor een bibliotheek in een groot werkgebied. 

Een update van het rekenmodel primair onderwijs volgt in december. Je vindt 

de rekenmodellen in de besloten Toolkit. 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die samenwerken binnen het 

programma Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school). 

Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. 

Check ook www.debibliotheekopschool.nl of volg ons op Twitter via @debiebopschool en #dbos. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info@debibliotheekopschool.nl.  

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief. 

  

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn 

en de Bibliotheek op school VO het sluitstuk. Kijk hier voor de nieuwsbrieven van BoekStart om Bibliotheken op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, 

kinderopvang en overheid.  

Kijk ook op twitter @BoekStart en #BoekStart. 
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