
 

 

Herinrichting van de schoolbibliotheek 

Prins Willem Alexanderschool, Ophemert 

                                              
 

De Prins Willem Alexanderschool staat in het dorp Ophemert (1680 inwoners) dat direct aan de 

rivier de Waal ligt. De school heeft 120 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De leerlingpopulatie is 

divers, met kinderen van hoog- en laagopgeleide autochtone ouders. Sinds enkele jaren ontvangt de 

school kleine aantallen leerlingen met een vluchtelingenachtergrond. 

 

Herinrichten van de schoolbibliotheek 

Uit de monitor bleek dat de leerlingen de schoolbibliotheek niet als een aantrekkelijk leesomgeving 

zagen. Dat hebben we als aanleiding genomen om de schoolbibliotheek opnieuw in te richten.  

 

Wat Wanneer Wie Opmerkingen 

Plan maken voor 
herinrichting 

November 
2016 

Leescoördinatoren 
Leesconsulent 

Er is voor een thema gekozen 
“onbewoond eiland” 

Ouders betrekken Januari 2017 Leescoördinatoren Weinig animo. Er is een lokale 
kunstenares benaderd, die ook 
overblijfmoeder is. 

Beschikbaar lokaal 
leegmaken 

Januari 2017 Leescoördinatoren  

Collectie saneren, 
inwerken 

Januari 2017 
tot heden 

Leesconsulent 
 

Werving ouders om te assisteren 
bij inwerken boeken heeft niets 
opgeleverd 

Inrichting  Februari/mei 
2017 

Leescoördinatoren 
en team 

Kasten laten maken (alleen 
materiaalkosten), zitjes besteld. 
Marktplaats afgezocht. 
De kunstenares heeft een 
wandschildering gemaakt bij het 
thema.  

Sponsorloop 
gehouden voor 
uitbreiding 
collectie 

Mei 2017 Team en leerlingen Er is €2000,00 opgehaald 

Nieuwe boeken 
bestellen 

Juni 2017 Leesconsulent 
Leerlingen 

Per klas is een aantal leerlingen bij 
de leesconsulent geweest om 
samen via internet leuke boeken te 
kiezen om te bestellen. De boeken 
zijn besteld bij de lokale 
boekhandel. Dit proces heeft de 
betrokkenheid van de leerlingen bij 
de schoolbibliotheek verhoogd. 



 

 

Opening 
schoolbibliotheek 

Augustus 
2017 

Alle betrokkenen en 
collega’s van het 
overkoepelende 
schoolbestuur 
Fluvium 

De start van het nieuwe schooljaar 
is gevierd op de Prins Willem 
Alexanderschool in Ophemert en 
heeft gestaan in het teken van de 
Intensieve Stimuleringsregeling. 

 
Succesfactoren tijdens het proces waren: de betrokkenheid van het team en de leerlingen; de 
opening van de schoolbibliotheek; en de keuze van het Fluviumbestuur (15 scholen) om de 
jaaropening in Ophemert te laten plaatsvinden, zodat ook teams van andere scholen binnen de 
stichting deelgenoot werden van de Intensieve Stimuleringsregeling. Tijdens de jaaropening gaf in 
ieder lokaal de betreffende leerkracht een toelichting op een voor haar/hem succesvolle 
leesbevorderende activiteit (boekenkring). 
 

Uitdagingen  

Uitdaging Oplossing 

Uit de monitor bleek dat de leerlingen vinden 
dat er geen leuke boeken zijn in de 
schoolbibliotheek. 

Er moet nog nagegaan worden bij de leerlingen 

hoe deze vraag geïnterpreteerd is: ‘ik kan de 

boeken niet vinden’ of ‘de boeken zijn niet 

aanwezig’.  

Logistieke uitdagingen, wie gaat de bibliotheek 

bemannen, hoe organiseren we de 

uitleenmomenten.  

 

Uren van de leesconsulent zijn ingezet. 
Leerlingen zijn opgeleid als bibliotheek-
assistenten. Leerkrachten hebben de 
bibliotheekbezoeken beter op elkaar 
afgestemd. 

Gebrek aan hulp van ouders bij het invoeren 

van boeken. 

De leesconsulent heeft hier veel tijd in 
gestoken. 

Het hele proces heeft lang geduurd Als er meer mankracht was geweest, had het 
sneller gerealiseerd kunnen worden. 

  

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

Een goed plan met draagvlak, voldoende mankracht, geschikte ruimte, enthousiasme en budget. 

 

Kosten en tijdsinvestering: 

Uren leesconsulent totaal voor realisering schoolbibliotheek 120 uur 
Uren leesconsulent voor ondersteuning tijdens leenmomenten: 2 uur per week, uren voor 
onderhoud collectie: 1 uur per week. 
Uren leescoördinator voor realisering schoolbibliotheek: 20 uur. 

Kosten inrichting: €1000,00 

 

Meer informatie: Petra Heimeriks, Bibliotheek Rivierenland 

Petra.Heimeriks@bibliotheekrivierenland.nl 
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