
 

 

Een forse impuls voor de Schoolbibliotheek 

De Barkentijn, Rotterdam 

De Barkentijn is een school met 166 leerlingen in een aandachtswijk in Rotterdam met een hoog 

percentage multiproblem gezinnen. De leerlingpopulatie is divers en sinds enkele jaren ontvangt de 

school kleine aantallen leerlingen met een vluchtelingenachtergrond. 

 

Uit de monitor bleek dat 23% van de kinderen nooit, 24% soms en 53% vaak naar de 

Schoolbibliotheek gingen.  

 
 

Naar aanleiding daarvan hebben we het volgende meetbare doel geformuleerd:  

Het percentage kinderen  dat nooit / een paar keer per jaar naar de Schoolbibliotheek gaat daalt van 

32%  naar het Rotterdams gemiddelde van 10%. 

 

Om dit doel te bereiken hebben we het volgende gedaan: 

Tijdens een overleg over wat er nodig was om de Schoolbibliotheek meer tot leven te laten komen 

concludeerden de leescoördinatoren, de biebvrijwilligers en de leesconsulent dat de verrijdbare 

kasten die gedurende de week tegen elkaar aan werden gezet niet door konden gaan voor een 

Schoolbibliotheek. De bieb moest centraal in de school staan en een toegankelijke uitstraling krijgen, 

met voldoende ruimte om rustig naar boeken te kunnen zoeken. Er werd overlegd met de 

schoolleiding over een mogelijke verbouwing. De leescoördinatoren en de leesconsulent namen 

maten op, tekenden uit waar de Schoolbibliotheek moest komen, maakten een plattegrond, 

berekenden hoeveel kasten er nodig zouden zijn en maakten een berekening van de kosten. Het 

bleek dat het budget van de Intensieve Stimuleringsregeling ontoereikend was en dus moest de 

school bijspringen. Met een goed plan en een sterk betoog lukte dit! 

 

Er werd gekozen voor boekenkasten die je niet zomaar weg kunt rijden of verstoppen in een hoekje. 

De vrijwilligers kregen een mooie plek waar zij de inname van boeken makkelijk konden verwerken. 

De leescoördinator bouwde zelf een prentenboekenbak van houten kistjes. Zo ontstond er voor het 

eerst een echte Schoolbibliotheek en het resultaat mag er zijn!  



 

 

Alle leerlingen werden lid gemaakt en er gingen formulieren mee naar huis, zodat ouders 

toestemming konden geven om hun kind de boeken ook mee naar huis te laten nemen. Daarvoor 

kregen alle leerlingen een handig tasje cadeau.  

 

Na afloop van de interventie bleek dat nog maar 3% van de kinderen nooit naar de Schoolbibliotheek 

gaat!

 
 

Uitdagingen  

Het budget is de grootste uitdaging. Door van te voren goed na te denken over een haalbaar plan, dit 

uit te tekenen en te proberen de kosten zo laag mogelijk te houden is het gelukt om de directrice te 

overtuigen om ook vanuit de school te investeren in de Schoolbibliotheek. Hierdoor kregen we net 

ietsje meer ruimte, waardoor de Schoolbibliotheek ook op de lange termijn behouden kan blijven.  

 

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

Budget: ongeveer € 3000,00 voor de inrichting.  

Ruimte: Er moet een geschikte ruimte zijn om een Schoolbibliotheek te realiseren. Zichtbaarheid en 

toegankelijkheid zijn hierbij kernwoorden. 

Visie: Teken / schrijf je plannen uit. Hoe moet het eruit komen te zien, wat heb je daarvoor nodig en 

wat gaat het kosten?  

Overtuigingskracht: Met je visie en kostenplaatje ga je naar je directeur en houd je natuurlijk het 

beste betoog ooit! 

 

Kosten en tijdsinvestering: 

De kosten bedroegen € 2750,00. Met dit budget hebben wij 18 boekenkasten aangeschaft bij IKEA, 

12 houten kistjes, verf, wieltjes, een bureau + kast, 3 kluisjes, een bankje, kussens, tafeltje en 

versieringen en een aanhangwagen gehuurd. 

Tijdsinvestering: We zijn een jaar bezig geweest met dit project. 

Uitwerken van plannen: 80 uur  

Inkopen: 10 uur  

Opbouwen: 40 uur  

Totaal: 130 uur 



 

 

 

De Schoolbibliotheek: BEFORE 

 

De Schoolbibliotheek: AFTER 

 

Meer informatie: Kim Bekkers, Bibliotheek Rotterdam 

k.bekkers@bibliotheek.rotterdam.nl 
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