
 

Intensiever werken met de boekenkring in Hoogeveen 

 

De Sprong, Hoogeveen 

 

CBS De Sprong is onderdeel van een Brede School in het centrum van Hoogeveen in een 

achterstandswijk.  De school wordt bezocht door 322 leerlingen. Het team bestaat uit 30 mensen, 

die met veel enthousiasme in 15 groepen het leerproces van de kinderen in beweging zetten.   

Uit de monitor bleek dat het merendeel van de leerkrachten nooit een boekenkring uitvoerden in 

de klas. 

  

 

Naar aanleiding daarvan hebben we het volgende meetbare doel geformuleerd voor het 

schooljaar 2017-2018: De boekenkring wordt in elke groep een paar keer per maand gehouden. 

Om dit doel te bereiken hebben we het volgende gedaan: 

De leesmediaconsulent kwam vier keer per schooljaar in de groepen 5 tot en met 8 met de 

verschillende boekenkringwerkvormen vanuit de Bibliotheek op School.  

In de lerarenkamer is een A-3-papier opgehangen waarop de leerkrachten hun eigen werkvorm 

konden invullen ter informatie en inspiratie van de collega's.  

Ook hebben we voor iedere groep een boekenstandaard aangeschaft. Hierop plaatst de 

leerkracht/een leerling het boek van de week. Dit boek is kort geïntroduceerd door de leerkracht of 

leerling.  

De leesmediaconsulent heeft nieuwe (voorlees)boeken in de lerarenkamer neergezet en hier tijdens 

een lunchpauze over verteld.   

Alle collega’s hebben de boekenkring opgenomen in het weekrooster.  

 

Na afloop van de interventie bleek dat er een duidelijke verbetering was te zien: bijna alle 

leerkrachten houden ten minste een paar keer per jaar een boekenkring. 

 



 

 

Uitdagingen  

Het is lastig om de leerkrachten blijvend te motiveren. De leesmediaconsulent moet regelmatig met 

frisse nieuwe werkvormen in de groepen komen en ervoor zorgen dat de boekenkring levend(ig) 

blijft! 

Wat is ervoor nodig om dit te doen op een andere bibliotheek of school?  

 Het team overtuigen van het belang van de boekenkring, mede naar aanleiding van de 

monitorresultaten. 

 De leerkrachten inspireren met werkvormen.  

Kosten en tijdsinvestering: 

Kosten boekenstandaards (Ikea): 20 x € 10,00 = € 200,00 

De tijdsinvestering is marginaal en zit met name in het verzorgen van de boeken op school. Denk 

aan een half uur per keer. Het is wenselijk om de collectie meerdere keren per schooljaar te 

verversen. 

 

Meer informatie: Suze Mendes, Bibliotheek Hoogeveen 

s.mendes@bibliotheekhoogeveen.nl 
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