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De Bibliotheek op school steeds professioneler 

Jaarlijks brengt het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) van de KB in kaart 
hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruit ziet voor het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Zo blijkt binnen het basisonderwijs dat de leesbevorderingsaanpak steeds 

professioneler wordt in vergelijking met eerdere jaren. 

Wat betreft het voortgezet onderwijs is het goede nieuws dat wordt 

samengewerkt met het merendeel van de bibliotheken. Hierbij richt de 
aandacht zich vooral op leesbevordering.  
Voor beide groepen zijn nog wat aanbeveling te geven over de financiering, 
personele bezetting en collectie. 

  

 

 

Een voortreffelijk kindermenu voor op school  

De campagne Nederland Leest kiest dit jaar voor het thema Voeding! Ook de 
junior-editie voor basisschoolkinderen in groep 7/8 en vmbo-leerlingen in jaar 

1/2 haakt hierop aan. Deze doelgroepen kunnen zich in november verlekkeren 

aan het boek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul 
Schutten. Lees meer >>> 

Let op: de bestelperiode voor de boeken en lesmaterialen is van 19 maart t/m 
16 april! 
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Vakantielezen 2018 – doorlezen loont! 

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels 
Nederland het project Vakantielezen aan. 

Scholen in krimp- en anticipeergebieden die niet eerder deelnamen aan het 
project kunnen zich via hun bibliotheek inschrijven. De eerste 100 scholen die 
worden aangemeld ontvangen voor alle kinderen die naar groep 4 en 5 gaan 
vóór juni - kosteloos - een aantrekkelijk Vakantieleestasje. 

Daarnaast organiseert de bibliotheek in juni samen met de school een 
feestelijke aftrapbijeenkomst gevolgd door zomerleesactiviteiten in 
juli/augustus in de bibliotheek.  Lees meer >>> 

 

 

Leesbevordering op het vmbo 

Hoewel veel vmbo-docenten Nederlands drempels en knelpunten ervaren in 
het leesbevorderingsonderwijs, vindt de overgrote meerderheid (90%) van de 
docenten het (zeer) belangrijk om lezen te stimuleren. Bijna al deze docenten 
(99%) besteden tijdens hun lessen aandacht aan leesbevordering. Er is echter 
winst te behalen door leesbevordering op het vmbo meer structureel te maken 
en door regelmatige samenwerking met de bibliotheek. Lees meer >>>   

 

Uitkomsten peiling Engelstalige boeken 

Zoals beloofd zouden we je via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de 
uitslag van onze peiling naar de behoefte aan Engelstalige boeken voor de 

schoolbibliotheek in het basisonderwijs. 

Bij een aantal van de 34 respondenten blijkt inderdaad behoefte te zijn aan 
een landelijk aanbod Engelstalige boeken. Ook is geïnventariseerd hoe we 
vanuit de Bibliotheek op school ondersteuning kunnen bieden op het gebied 
van Engelstalig leesmateriaal. Lees meer >>>  

  

 

Scoor een Boek! met 11.000 leerlingen van start 

Al zes jaar lang weet het leesproject Scoor een Boek! kinderen in Groningen te 
motiveren om te lezen. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven, want begin 

februari trapte Scoor een Boek! ook af in de provincies Gelderland, Overijssel, 
Noord-Brabant en Noord-Holland. 

In zes regio’s gaan 11.000 leerlingen uit 493 groepen 5 en 6 de komende 
negen weken zoveel mogelijk boeken ‘scoren’. De kinderen worden via 
videoboodschappen aangemoedigd door spelers van AZ, FC Groningen, Go 
Ahead Eagles, Heracles Almelo, N.E.C. en Willem II. 
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Het project wordt in april sportief afgesloten met een voetbalmiddag in de 
stadions. Daar wordt ook bekend gemaakt hoeveel boeken de 11.000 
leerlingen samen hebben gelezen. 

 

Meer leesbevordering in pakket digitale content 

Het basispakket digitale content 2018 voor bibliotheken is bekend. De KB-
inkoopcommissie heeft centraal een aantal producten en diensten voor 
verschillende doelgroepen ingekocht, waaronder ook jeugd. Met dit pakket 

krijgen bibliotheken en hun leden toegang tot een ruim digitaal aanbod. 

Een aantal bronnen kan worden ingezet voor leesbevordering, zoals de nieuw 

beschikbare voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek voor kinderen. Lees 
meer>>> 

 

 

Nieuwe leerdoelenmatrixen beschikbaar 

De leerdoelenmatrix is een hulpmiddel om gedegen gesprekken op school te 
voeren. De toolkit is nu aangevuld met nieuwe leerdoelenmatrixen. 

Vooral interessant is dat er een nieuwe matrix voor het voortgezet onderwijs is 
gemaakt. De matrix voor het primair onderwijs is aangevuld en herzien. Lees 
meer >>> 

 

 

Nieuwe en geactualiseerde tools 

Onderstaande tools zijn onlangs toegevoegd aan de toolkit of geactualiseerd. 

1. Powerpoint mediatheekWise 
2. Folder de Bibliotheek op school voor pabo’s (ook te vinden bij 

Onderwijs) 
3. Leerdoelenmatrix PO  

4. Leerdoelenmatrix VO (nieuw)    
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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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