Informatievaardighedenplan
als onderdeelvan het Leesplan

Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek

Leerlingen met goede
informatievaardigheden
maken betere werkstukken
en houden interessantere
spreekbeurten.

op school ligt de focus wat betreft mediawijsheid
op de competentie informatievaardigheden,
oftewel het zoeken, vinden, beoordelen,
selecteren en verwerken van informatie (zowel
analoog als digitaal), in de groepen 5 tot
en met 8.

School:
Contactpersoon:

1. Visie

Dit Informatievaardighedenplan wordt
door de leesconsulent en de hiertoe
door de school aangewezen coördinator
informatievaardigheden ingevuld.

Leerdoelen
1.1 Wat wil uw school in algemene zin bereikt hebben op het gebied van informatievaardigheden als leerlingen de school verlaten?

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?
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1.2 Bij welke groepen vindt u dat informatievaardigheden ontwikkeld moeten worden? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Onderbouw (groep 1, 2, 3, 4)
Middenbouw (groep 5 en 6)
Bovenbouw (groep 7 en 8)
1.3 Wat wilt u meer specifiek bereiken wat betreft informatievaardigheden van de kinderen in de in vraag 1.2 aangegeven groepen?
(Denk aan informatievaardigheden bij het gebruik van verschillende media, specifieke aandacht voor deelaspecten van
informatievaardigheden.)

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?

Leermiddelen
1.4 Hoe (met welk soort leermiddelen) wilt u aan deze doelen werken?
Met losse lessen of projecten als aanvulling op het bestaande curriculum.
Met in de lesstof geïntegreerde informatieopdrachten.
Met een combinatie van losse lessen/projecten en in de lesstof geïntegreerde informatieopdrachten.

Professionalisering
1.5 Wat wilt u bereiken wat betreft de vaardigheden en kennis van de leerkrachten op het gebied van informatievaardigheden?

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?
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Collectie
1.6 Hoe wilt u binnen de school een stimulerende informatievaardige
leeromgeving inrichten?
(Denk aan fysieke en digitale bronnen, media en leeromgevingen;
bijvoorbeeld (digitale) (prenten)boeken, kranten, tijdschriften,
E-books, apps, websites, wiki’s en computers.)

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?

Ouderbetrokkenheid
1.7 Wat wilt u wat betreft de ouders / begeleiders van leerlingen bereiken op het gebied van informatievaardigheden?
(Bijvoorbeeld ‘geïnformeerd over de aandacht voor informatievaardigheden op onze school’, of ‘geactiveerd om hun kind te begeleiden op het
gebied van informatievaardigheden’.)

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?
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Samenwerking met de bibliotheek
1.8 Wat wilt u, op het gebied van informatievaardigheden voor groep 5 tot en met 8, bereiken wat betreft de samenwerking met de
openbare bibliotheek? (Hoe ziet deze samenwerking er idealiter uit?)

Binnen welke termijn wilt u deze doelen bereiken?

2. Stand van zaken per
2.1 Binnen welke leerjaren en leergebieden heeft uw school het afgelopen schooljaar aandacht besteed aan informatievaardigheden, en op
welke wijze? (Bijvoorbeeld inzet van specifieke methode(n), leerlijn(en), project(en), in de lesstof geïntegreerde opdrachten.)

Leerjaar
(groep)

Leergebied(en)

Geïntegreerde informatieopdrachten of
gebruikte methode(n) / leerlijn(en) / project(en)
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2.2 Breng met behulp van onderstaande onderwerpen de verdere stand van zaken m.b.t. informatievaardigheden op uw school in kaart.

Op orde

Werken we dit
jaar aan

Werken we
komend
jaar aan

Lange termijn
doel

Niet gewenst/
van toepassing

Onbekend

De school heeft een visie op informatievaardigheden.
Leerkrachten zijn geïnformeerd
en enthousiast om met informatievaardigheden aan de slag te
gaan.
De school heeft een specialist
informatievaardigheden in huis.
Leerkrachten hebben voldoende kennis en vaardigheden om
leerlingen te begeleiden bij het
oplossen van informatievraagstukken.
leerkrachten hebben voldoende
kennis en vaardigheden om
binnen de lesstof zelf informatievraagstukken te ontwikkelen.
De school werkt samen met de
bibliotheek aan informatievaardigheden.
De school heeft toegang tot
of beschikt over voldoende en
gevarieerde bronnen en media
(kranten, boeken, tijdschriften,
wiki’s, apps, websites, computers
enz.) om goed te werken aan de
leerdoelstellingen op het gebied
van informatievaardigheden.
De school heeft toegang tot of
beschikt over voldoende
leermiddelen (methoden, informatieopdrachten, lessen,
projecten) om goed aan informatievaardigheden te werken
volgens de voorgestane aanpak.
De school heeft voldoende
digitale schoolborden.
De school monitort de
leeropbrengsten van de aanpak
voor informatievaardigheden.
Ouders / verzorgers zijn
geïnformeerd over de visie en
inzet van de school op het gebied
van informatievaardigheden.
Ouders / verzorgers weten waar
het om draait bij informatievaardigheden en kunnen hun
kinderen hierbij begeleiden.
De school heeft voldoende budget
om goed te kunnen werken aan
de doelstellingen omtrent
informatievaardigheden.
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3. Jaarplan voor schooljaar
Coördinatie en professionalisering
3.1 Wie is binnen het onderwijsteam voor het komend schooljaar aangewezen als coördinator informatievaardigheden?
(Bijvoorbeeld de mediacoach/leescoördinator/ICT-coördinator/cultuurcoördinator/bovenbouwcoördinator.)

3.1.1 Welke taken krijgt de coördinator?

3.1.2 Hoeveel taakuren per week krijgt deze coördinator komend jaar?
3.2 Wordt het komend schooljaar iemand vanuit het team opgeleid tot specialist informatievaardigheden?
ja
nee
Zo ja, op welke wijze?

3.3 Wordt het komend schooljaar (verder) gewerkt aan professionalisering van het team op het gebied van informatievaardigheden?
ja
nee
Zo ja, op welke wijze?
(Bijvoorbeeld studiebijeenkomsten, workshops, cursussen/bijscholing, vakliteratuur/digitale informatie)

Collectie
3.4 Wordt komend schooljaar (verder) gewerkt aan de inrichting van een
stimulerende, multimediale en gevarieerde collectie / leeromgeving voor informatievaardigheden?
(Bijvoorbeeld uitbreiding (digitale) (prenten)boeken, E-books, apps, websites, wiki’s, computers etc.)
ja
nee
Zo ja, op welke wijze?

Ouderbetrokkenheid
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3.5 Wordt komend schooljaar (verder) gewerkt aan ouderbetrokkenheid op het gebied van informatievaardigheden?
(Bijvoorbeeld via ouderavonden, nieuwsbrieven of door aansporen tot aandacht voor en gesprek met kinderen over
informatievaardigheden.)
ja
nee
Zo ja, op welke wijze?

Budget
3.6 Is voor komend schooljaar budget gereserveerd voor informatievaardigheden?
ja
nee
Zo ja, hoe hoog is dat budget?
Zo ja, waaraan zal dit budget worden besteed?
(Denk aan: professionalisering, lespakketten, inhuren externe organisaties / deskundigheid.)

Samenwerking
3.7 Op welke wijze(n) ondersteunen externe organisaties de school komend schooljaar op het gebied van informatievaardigheden?

3.7.1 Welke afspraken zijn daarbij gemaakt over het contact tussen de coördinator informatievaardigheden van de school en de
contactpersoon van de externe organisatie (bijvoorbeeld de leesconsulent van de bibliotheek)?
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Activiteiten in het curriculum
3.8 Op welke wijze wordt komend schooljaar in het curriculum invulling gegeven aan de (extra) aandacht voor informatievaardigheden?
Met losse lessen of projecten als aanvulling op het bestaande curriculum.
Met in de lesstof geïntegreerde informatieopdrachten.
Met een combinatie van losse lessen/projecten en in de lesstof geïntegreerde informatieopdrachten.
3.8.1 Indien komend schooljaar gewerkt wordt met losse lessen of projecten als aanvulling op het bestaande curriculum:
• In welke groepen en bij welke leergebieden / zaakvakken zal met welke projecten / leermiddelen worden gewerkt?
• Wie gaat de begeleiding daarbij verzorgen (bijvoorbeeld de docent, de coördinator informatievaardigheden, de ICT-coördinator, de
leesconsulent)?
Leerjaar
(groep)

Leergebieden / (zaak)vakken

Methode(n) / leerlijnen / projecten

Te begeleiden door
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3.8.2 Indien komend schooljaar gewerkt wordt met in de lesstof geïntegreerde informatieopdrachten:
• In welke groepen en bij welke leergebieden / zaakvakken zal met geïntegreerde informatieopdrachten worden gewerkt?
• Welke vorm zullen de geïntegreerde informatieopdrachten hebben? (Bijvoorbeeld korte opdracht, werkstuk, spreekbeurt.)
• Indien in de lesstof geïntegreerde opdrachten nog ontwikkeld moeten worden: wie gaat / gaan de opdrachten ontwikkelen?
(Bijvoorbeeld de docent, de coördinator informatievaardigheden, de ICT-coördinator, de leesconsulent.)
• Wie zal de begeleiding bij de uitvoering van de opdrachten verzorgen? (Bijvoorbeeld de docent, de coördinator
informatievaardigheden, de ICT-coördinator, de leesconsulent.)
Leerjaar
(groep)

Leergebieden / (zaak)vakken

Vorm van de opdracht

Te ontwikkelen door

Te begeleiden door

Evaluatie
3.9 Welke afspraken zijn gemaakt over het evalueren en monitoren van de (aanpak van) informatievaardigheden op de school? (Denk aan
wijze van evalueren, gebruik van de Monitor de Bibliotheek op school, terugkoppeling naar het onderwijsteam, planning enz.)
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4. Andere competenties
4.1 Vanuit de bibliotheek ondersteunen leesconsulenten in het kader van de Bibliotheek op school bij leesbevordering en het aanleren
van informatievaardigheden. Zijn er daarnaast nog andere competenties en/of doelgroepen waarop uw school zich op het gebied van
mediawijsheid in de breedte wil richten?

Begrip

Gebruik
Begrijpen hoe
media gemaakt
worden

Inzicht hebben
in de medialisering van de
samenleving

Zien hoe media
de werkelijkheid
kleuren

Communicatie

Apparaten,
software en
toepassingen
gebruiken

Oriënteren
binnen mediaomgevingen

Strategie
Content creëren

Informatie
vinden en
verwerken

Participeren
in sociale
netwerken

op het eigen
mediagebruik

Doelen
realiseren
met media

Media

Doelgroep:


Groep 1/2



Groep 3



Groep 4



Groep 5



Groep 6



Groep 7

Nee, wij doen het zelf



Groep 8

Nee, instelling



Leerkrachten

school op het onderdeel



Ouders

Zo ja, wilt u bij de uitvoering ondersteund worden?



Directie/management

(vul onderstaande tabel in)

4.2 Zo ja, wilt u dan dat de bibliotheek daar apart in voorziet?

Competentie/onderdeel

Doen we
zelf

Door de
bibliotheek

			

Door
andere
partner

doet dat binnen deze

Te weten

10

