
Dit blok gebruikt u voor lokale aanvullende 
informatie over bijvoorbeeld de contacpersoon, 
de kosten, leveringsvoorwaarden ed. Ook 
kunt u hier het logo van uw eigen bibliotheek 
uploaden. Onderstaande tekst dient als 
voorbeeld en is in z’n geheel te vervangen.

Informatie
Wilt u meer weten over V@school of wilt u een 
demonstratie? Neem dan contact op met uw 
lokale bibliotheek.

Bibliotheek xxxx
Naam Contactpersoon
Adresgegevens
Telefoon
Email

Kosten
Doet uw school mee met de Bibliotheek op 
school? Dan krijgt u automatisch toegang tot 
de portal van V@school. We informeren u graag 
over de voorwaarden.
Wilt u alleen toegang tot V@school? Dan 
betaalt uw school € xxx per leerling/per jaar.

debibliotheekopschool.nl

V@school

Complete en 
kindvriendelijke portal 
voor de schoolbibliotheek



Wat is V@school?
V@school is een compleet en eigentijds 
systeem voor de schoolbibliotheek. V@school 
is één van de opvolgers voor Educat-B, het 
bibliotheeksysteem dat al jarenlang door 
honderden scholen wordt gebruikt. Net 
als Educat-B is V@school ontwikkeld door 
de bibliotheken in Nederland. Het enige 
wat een school nodig heeft om V@school 
te kunnen gebruiken is een computer 
met internet; er hoeft geen software 
geïnstalleerd te worden. V@school is modern 
en veelzijdig en sluit volledig aan bij de 
belevingswereld en vaardigheden van de 
huidige generatie leerlingen, een generatie 
die opgroeit met digitale media en internet. 

V@school ondersteunt 
informatievaardigheden
V@school stimuleert niet alleen het lezen, 
maar draagt ook bij aan het vergroten 
van de informatievaardigheden van 
kinderen. Met V@school ontdekken ze 
zelf leuke boeken maar ook betrouwbare, 
relevante informatie op internet, voor 
spreekbeurten, werkstukken of projecten. De 
website wordt door een team van ervaren 
informatieprofessionals actueel gehouden 
en uitgebreid met nieuwe websites. 
V@school biedt daarmee een ruime selectie 
van betrouwbare links, zoals websites van 
het Jeugdjournaal, School-tv, Teleblik, het 
Klokhuis, dierentuinen etc.

De Bibliotheek op school 
De bibliotheek heeft V@school ontwikkeld 
als een van de onderdelen van de 
Bibliotheek op school, een landelijke aanpak 
waarin bibliotheek en school structureel 
samenwerken aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid. Het doel 
daarvan is kinderen te stimuleren meer 
te lezen, op school en thuis. Het spreekt 
voor zich dat een goede schoolbibliotheek 
hiervoor de basis vormt. Uw bibliotheek 
vertelt u graag over de mogelijkheden van de 
Bibliotheek op school voor uw leerlingen!

De voordelen van V@school op een rij
• Gebruiksgemak voor kinderen, 

zoeken werkt bijvoorbeeld met een 
‘zoekboom’ met plaatjes.

• Visueel aantrekkelijk voor kinderen, 
per leeftijdscategorie een aangepaste 
vormgeving.

• Leerlingen kunnen hun eigen profiel 
aanmaken.

• Inloggen kan op school én thuis.
• Digitale ‘etalages’ die automatisch 

gevuld kunnen worden met 
bijvoorbeeld nieuwe boeken of 
boeken over een thema.

• Mogelijkheid om leeslijstjes aan 
te maken (grappige boeken, enge 
boeken, boeken die ik nog wil lezen 
etc.).

• Links naar geschikte websites voor 
spreekbeurten en werkstukken.

• Mogelijkheid om naast de eigen 
schoolcollectie ook in de collectie van 
de openbare bibliotheek te kijken en 
daar direct te reserveren (indien het 
kind lid is van de bibliotheek).

• Gebruiksgemak voor scholen door 
ondersteuning bij de inrichting van 
een werkstation, onderhoud, updates 
en bij de conversie vanuit Educat-B.

• Eenvoudig online registreren van 
uitleningen.

• Het lees-en leengedrag van de 
kinderen kan worden gemonitord.

• Invoeren van nieuwe boeken gaat 
snel en eenvoudig.

V@school ondersteunt het leesonderwijs
V@school heeft alles wat nodig is om een 
moderne schoolbibliotheek efficiënt te 
beheren, zoals de mogelijkheid tot zoeken, 
uitlenen, innemen en reserveren. V@school 
biedt daarnaast veel extra functionaliteiten 
die aansluiten bij de leerlingen van nu én 
bij vernieuwing en modernisering van het 
leesonderwijs. Zo kunnen leerlingen zelf een 
profiel aanmaken en daarin bijhouden wat 
ze gelezen hebben. Ze kunnen ook boeken 
beoordelen en kijken wat andere kinderen 
leuke boeken vonden. Dit stimuleert 
en inspireert leerlingen op een speelse, 
eigentijdse manier om meer te lezen of 
andere boeken te lezen, wat weer bijdraagt 
aan de leesvaardigheid. Voor de leerkracht is 
er de mogelijkheid om boeken thematisch in 
‘de etalage’ te zetten, zoals nieuwe boeken, 
bekroonde boeken of titels die aansluiten bij 
een schoolproject. 


