Film Leesomgeving op school
Instructie

Inleiding

Achtergrondinformatie

Een van de succesfactoren van leesbevordering in de praktijk is

Meer informatie over de leesomgeving binnen de bouwstenen

de leesomgeving. Onder de leesomgeving wordt verstaan: het

van de Bibliotheek op school:

boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals

pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit

pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en leerkrachten),
de stimulerende rol van ouders en vrienden, en tijd en aandacht

• Collectie - Tools voor het inrichten van de schoolbibliotheek

voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. De film

en het samenstellen, bestellen en onderhouden van de

geeft een beeld van het belang van een schoolbibliotheek als

collectie:

onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage

»» Handboek inrichting, collectie en beheer

van een leesconsulent.

»» Toelichting collectie bestellen via Boekenopschool.nl
»» Powerpoint inrichting en presentatie schoolbibliotheek

Wanneer gebruik je de film?
• Netwerk/beleid, tijdens acquisitiefase - Stuur na afloop van
een kennismakingsgesprek op een school de film mee met
een lijstje met aanbod dat past bij de lokale situatie.
• Expertise, tijdens uitvoeringsfase – Zet de film in tijdens de
cursus Leesplezier in de schoolbibliotheek, de cursus Open
Boek voor leescoördinatoren, de teamtrainingen Open Boek
(Rotterdam), de training Open Boek pabo of de module
Leesconsulent basis.

po
»» Flyer inrichting schoolbibliotheek + checklist
• Digitaal - Informatie over geaccrediteerde
schoolbibliotheek-systemen
• Expertise
»» Taakverdeling leescoördinator - leesconsulent, wie doet
wat
»» Cursus voor basisscholen: Leesplezier in de
schoolbibliotheek
• Exploitatie - Advies leenrechtvergoeding

Hoe zet je de film in bij een cursus?

• Lees- en mediaplan - Vastleggen van doelen voor de

Wanneer je de film laat zien tijdens een van bovenstaande

leesomgeving (vanuit de monitorresultaten) en activiteiten

cursussen, kun je daarbij onderstaande opdrachten gebruiken.

om de doelen te bereiken

1. Wat is volgens de cursisten een goede leesomgeving?

• Lezen - Voorbeelden van activiteiten en instructiefilmpjes

2. Hoe ziet die goede leesomgeving eruit, wat is er absoluut

• Monitor

voor nodig? Wat mogen leerlingen in die leesomgeving
doen?
3. Bekijk de film.Welke tips voor de leesomgeving op hun scholen

»» Tools voor het op strategisch niveau informeren over
resultaten leesomgeving van de monitor.
»» Informatie voor de leesconsulent voor het analyseren van

(aanbod, presentatie, beschikbaarheid en activiteiten) halen

de meting, omzetten in doelen en activiteiten voor/in de

de cursisten uit de film? Bespreek de antwoorden in twee- of

leesomgeving.

drietallen.
4. Vraag of de cursisten hun antwoorden op vraag 3 plenair
terug willen koppelen.

