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Beste leesconsulent en leescoördinator,
VakantieBieb komt er weer aan! Met dit jaar 30 e-books voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 12+. Ook tijdens de vakantie
is lezen leuk! Helaas schiet dat laatste er nog weleens bij in want er is zoveel te doen: tijd voor zon, zee en dagjes
uit. Een grote stapel boeken past ook niet in de koffer en als dan het vakantieboek dat je hebt meegenomen een
beetje tegenvalt, heb je de rest van de vakantie niets te lezen. We weten uit onderzoek dat kinderen die tijdens de
zomervakantie niet of bijna niet lezen terugvallen in hun leesontwikkeling.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om ook tijdens de zomervakantie te blijven lezen en past ook prima in de
aanpak van de Bibliotheek op school. De VakantieBieb is een mooie kans om bij jouw scholen het zomerlezen extra
onder de aandacht te brengen.
Met deze instructie helpen wij je om de VakantieBieb in te zetten bij de Bibliotheek op school en daarmee te zorgen
voor veel leesplezier in de zomervakantie en de zomerdip tegen te gaan. Je vindt in deze instructie alle informatie
over VakantieBieb én suggesties om leerlingen, leerkrachten en ouders te stimuleren om gebruik te maken van de
app VakantieBieb.
De VakantieBieb is geopend van 1 juli t/m 31 augustus. De app is gratis te downloaden in de App Store en
Google Play Store. Vanaf 1 juli is de app VakantieBieb met titels voor jeugd en volwassen beschikbaar op
www.vakantiebieb.nl.

doet mee aan

VakantieBieb

Promotiematerialen

Suggesties

Posters

Hoe kun jij VakantieBieb verbinden aan de Bibliotheek op school?

Alle basisscholen hebben rond half april een fysieke mailing

We geven je een aantal suggesties. Handig daarbij zijn: zoveel

ontvangen met een poster en een oproep om deurhangers

mogelijk boeken van VakantieBieb-titels, een of meerdere tablets

voor leerlingen te bestellen. In de begeleidende brief wordt het

met de app VakantieBieb en een koffer of reistas.

belang van lezen in de zomervakantie benadrukt en wordt aan de
school gevraagd om de campagne onder de aandacht te brengen.

Introductie en demonstratie VakantieBieb

Bijvoorbeeld door het noemen van de VakantieBieb in de laatste

De VakantieBieb met jeugdtitels is vanaf 1 juli beschikbaar. Zorg

nieuwsbrief voor de zomervakantie en het ophangen van de

voor een aantal tablets en laat leerlingen in groepjes kennismaken

poster in de school. Ga op zoek naar deze posters als jij ze nog

met de VakantieBieb.

niet gesignaleerd hebt op school. De schoolbibliotheek is ook een
prima plek voor de poster.

Introduceer de jeugdtitels van VakantieBieb in de groepen
als volgt: je komt de klas in met een koffer VakantieBieb vol

Er is een kant-en-klare tekstsuggestie beschikbaar voor nieuws-

verschillende jeugdboeken die aansluiten bij de leeftijdsgroep

brieven of schoolwebsite zodat ook ouders geïnformeerd kunnen

én een of meerdere tablets met de app VakantieBieb. Print het

worden.

speciale logo uit op A3 en plak dit op de koffer. Je vindt het speciale
logo in de toolkit Huisstijl van www.debibliotheekopschool.nl

Deurhangers en winactie

voor professionals.

• Tot 25 mei konden basisscholen GRATIS deurhangers
VakantieBieb bestellen voor leerlingen van groep 4 t/m 8.

Praat met de kinderen in de klas over lezen in de zomervakantie:

• Kinderen kunnen meedoen aan een actie en een iPad mini

waar lezen ze tijdens de vakantie? En als ze op vakantie gaan:

winnen. Daarvoor sturen ze een ansichtkaart met uitleg

hoeveel boeken kunnen ze dan meenemen? Als je niet zoveel

wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.

boeken mee kunt nemen dan moet je wel een hele goede keuze

Informatie over deelname en spelvoorwaarden vind je op

maken. Maar je kunt ook lezen op een tablet of smartphone met

www.vakantiebieb.nl.

VakantieBieb.
Ga met kinderen in gesprek over lezen in een boek of in een digitaal
boek. Wie heeft vorig jaar met VakantieBieb boeken gelezen? Hoe
was dat? Benadruk dat lezen in de vakantie leuk is én dat je met
VakantieBieb ook nieuwe leesboeken kunt ontdekken.

TIP!

Inspiratie voor een gesprek over digitaal lezen vind je In het
themanummer Leesmonitor Digitaal lezen, anders lezen.

Na het gesprek laat je de boeken in de koffer zien en vertel je over
de boeken. Welke boeken zouden de kinderen willen lezen? Met
tablet(s) kunnen leerlingen vanaf 1 juli kennismaken met de app
VakantieBieb. Leerlingen met een smartphone kunnen de app
ook zelf downloaden. Er komt een instructiefilmpje gericht op
basisschoolleerlingen over het gebruik van de app. Het filmpje
vind je ook op www.vakantiebieb.nl.

Boekenspel
Sluit de introductie af met een spel.
Ik ga op vakantie en ik neem mee…
Leg de boeken op de grond en laat de leerlingen de titels en kaften

VakantieBieb in de schoolbibliotheek

goed in zich opnemen. Deel de boeken uit (of laat de leerlingen

• In de toolkit www.debibliotheekopschool.nl vind je een

zelf een boek kiezen). Kinderen zitten in de kring en noemen

speciaal logo VakantieBieb. Vergroot dit logo en geef deze

om de beurt hun boek en leggen het boek omgekeerd voor zich

‘poster’ een zichtbare plek in de schoolbibliotheek.

(titel is niet zichtbaar voor de andere leerlingen). Elke volgende
leerling noemt eerst de vorige titels, vult de rij aan met zijn of
haar boek en legt het omgekeerd voor zich. “Ik ga op vakantie en
ik neem mee… Blitz, Geheim agent oma, Griezelbus en Jacht op de
dronedieven” enz.

• Zijn de titels van VakantieBieb al opgenomen in de collectie
van de schoolbibliotheek?
• Maak een presentatie van de jeugdtitels VakantieBieb in een
aparte kast of op een tafel.
• Maak een wikkel ‘in VakantieBieb’ of print op A3 een paar keer
de banner met het logo ‘de Bibliotheek op school doet mee aan

Welk boek is weg?

VakantieBieb’ en schrijf een korte aanbeveling voor het lezen

Met jonge kinderen kun je een kimspel spelen met boeken uit

van dit boek. Misschien hebben andere leerlingen sommige

de VakantieBieb. Een kimspel is een verzamelnaam voor allerlei

boeken ook al gelezen? Laat hen dan een korte aanbeveling

spellen waarbij je je zintuigen moet gebruiken. Met een kimspel

schrijven op de wikkel.

train je het visuele geheugen: leerlingen zitten of staan in een
kring. Op de grond liggen ca. 10 boeken van de VakantieBieb. Eén

Ouders informeren

leerling wordt weggestuurd en de leesconsulent neemt één boek

Verschillende bibliotheken bieden in de zomervakantie een

weg. De leerling komt weer terug in de kring en noemt het boek

programma Zomerlezen of Vakantielezen aan. Een verwijzing

dat er niet meer ligt.

naar VakantieBieb mag natuurlijk niet ontbreken!

Fragmenten

In de Nieuwsbrief of website van de school informeer je ouders

Leg de boeken op de grond. Lees een paar fragmenten voor die

over VakantieBieb en geef je enkele tips: samen met je kind de

je vooraf uit de verschillende boeken hebt gekopieerd. Laat de

app downloaden, samen bespreken wat ze gaan lezen en vanaf 1

kinderen raden welke boeken bij de fragmenten horen.

juli samen jeugdtitels uitzoeken en in de app plaatsen. Meer tips
om ouders te informeren over het belang van vakantielezen met

Blind date

bijvoorbeeld een flyer vind je op www.leesplan.nl.

Alle kinderen zitten met hun rug naar je toe. Lees een kort
fragment voor uit een van de VakantieBieb-titels. Wie draait zich

En willen kinderen ook een keer lekker lui in de hangmat luisteren

als eerste om en wil het boek zelf lezen? Wie volgt? Wie blijft

naar een boek? Dan biedt LuisterBieb uitkomst met boeken als

zitten? Laat na het voorlezen de leerlingen aan het woord om

Toen kwam Sam, Tim en de Oppasninja, Otje, Dolfje Weerwolfje, Iep

hun draaimoment toe te lichten.

en Spinder. Titels LuisterBieb.

Werkvormen Boekenkring
Meer suggesties vind je in de uitgave 25 korte werkvormen voor
de Boekenkring.

In het nieuwe schooljaar
Ga met kinderen in gesprek over wat ze gelezen hebben en welke
nieuwe boeken ze ontdekt hebben. Vraag bijvoorbeeld naar de
favoriete personages uit de boeken die gelezen zijn. Of maak in
de schoolbibliotheek een nieuwe tentoonstelling met andere
boeken van de schrijvers die opgenomen waren in de app.

TIP!

Na het sluiten van de VakantieBieb op 1 september zijn de
meeste jeugdboeken voor bibliotheekleden beschikbaar op
het e-bookplatform.

Planning
Wat?

Door wie?

Wanneer?

E-mailing naar basisscholen

Campagneteam VakantieBieb

25 april 2018

www.vakantiebieb.nl live (+bestelsite)

Campagneteam VakantieBieb

25 april 2018

Fysieke mailing naar basisscholen

Campagneteam VakantieBieb

15 mei 2018

Reminder emailing basisscholen

Campagneteam VakantieBieb

22 mei 2018

Bestellen gratis promotiemateriaal

Basisschool

Tot 25 mei 2018

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs

Campagneteam VakantieBieb

29 mei 2018

Instructiefilmpje over app VakantieBieb

Campagneteam VakantieBieb

begin juni

Aflevering promotiepakketten scholen

Campagneteam VakantieBieb

6 – 8 juni 2018

Introductie VakantieBieb op scholen

Leesconsulenten/leerkrachten

Eind juni 2018

VakantieBieb met jeugdtitels live

Campagneteam VakantieBieb

1 juli 2018

Sluiting VakantieBieb

Campagneteam VakantieBieb

1 september 2018

Ervaringen met VakantieBieb

Leesconsulenten/leerkrachten

Nieuwe schooljaar

Overzicht jeugdtitels VakantieBieb 2018
0 – 6 jaar		
Giechelvisjes en knuffeldiefjes 		Carry Slee
		Kikker en een heel bijzondere dag		 Max Velthuijs
6 – 9 jaar		
Verhalen uit de Heksenkeet			
Femke Dekker
		Blitz					Rian Visser
		Geheim agent oma				Manon Sikkel
		
Juf, ik ken een mop				
Jolanda Horsten
		Hup, haas, hup				Elisa van Spronsen
		
Hannes Hunebed, scharminkel uit de steentijd
Aron Reynolds
		Paniek in de tent				Anke Kranendonk
		
Emiel van de Hazelhoeve			
Astrid Lindgren
		Fixit					Mirjam Oldenhave
		
Het geheim van de blote vakantie		
Marjon Hoffman

9 – 12 jaar
Alles wat ik voel				
Stine Jensen
		
Kameleon – Geheimzinnige zaken in Lenten
H. de Roos
		Net als jij 					Joany Buenen
		
Jacht op de dronedieven			
DJ Dean
		Het nieuwe spookhuis			Tjerk Noordraven
		
Bovenwereld 1 – Drakendal			
Thomas Scarlett
		
Joehoe! Ik wil een koe			
Angelique van Dam
		
De beestenbus – Red de goudvis		
Victoria Farkas
		Griezelbus 1				Paul van Loon
		
Hockeyhobbels en kunstgrasknieën		
Barbara Scholten
		Dog man					Dave Pilkey
12+		 Verwoest					Margje Woodrow
		
Ik geef je de zon				
Jandy Nelson
		Legend					Marie Lu
		Escape Room				Maren Stoffels
NB Nog niet alle jeugdtitels voor VakantieBieb 2018 zijn bekend. Er worden nog 2 of 3 jeugdtitels toegevoegd.

NIET
STOREN!
IK LEES DE
VAKANTIEBIEB

