VakantieBieb 2019

Instructie voor leesconsulenten

Beste leesconsulent,
De VakantieBieb komt er weer aan! Met dit jaar 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.
Boeken voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar zijn dit jaar nieuw toegevoegd. 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 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 en jongeren 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 binnen 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 de VakantieBieb én suggesties om leerlingen, leerkrachten en ouders te stimuleren om gebruik te
maken van de app VakantieBieb.
De VakantieBieb is voor kinderen en jongeren geopend van 1 juni t/m 31 augustus. De app is gratis te downloaden
in de App Store en Google Play Store. Meer informatie op: www.vakantiebieb.nl.
Veel succes en leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Bibliotheek op school

Promotiematerialen

Suggesties

Mailing en promotiepakket

Hoe kun jij VakantieBieb verbinden aan de Bibliotheek op school?

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben

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

rond half april een fysieke mailing ontvangen met een poster en

mogelijk boeken van VakantieBieb-titels, een of meerdere tablets

een oproep om promotiepakketten te bestellen. Dit jaar kunnen

met de app VakantieBieb en een koffer of reistas.

er voor leerlingen vakantie check-lists besteld worden met hierop
meer informatie over de VakantieBieb en informatie over de win-

Introductie en demonstratie VakantieBieb

actie. In de begeleidende brief wordt het belang van lezen in de

De VakantieBieb met jeugdtitels is vanaf 1 juni beschikbaar.

zomervakantie benadrukt en wordt aan de school gevraagd om

Zorg voor een aantal tablets en laat leerlingen in groepjes

de campagne onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door

kennismaken met de VakantieBieb.

het noemen van de VakantieBieb in de laatste nieuwsbrief voor
de zomervakantie en het ophangen van de poster in de school. Ga

Introduceer de jeugdtitels van de VakantieBieb in de groepen

op zoek naar deze posters als jij ze nog niet gesignaleerd hebt op

als volgt: je komt de klas in met een koffer VakantieBieb vol

school. De schoolbibliotheek is ook een prima plek voor de poster.

verschillende jeugdboeken die aansluiten bij de leeftijdsgroep

Er is een kant-en-klare tekstsuggestie (po) beschikbaar voor

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

nieuwsbrieven of schoolwebsite, zodat ook ouders geïnformeerd

speciale logo uit op A3 en plak dit op de koffer. Je vindt het speciale

kunnen worden.

logo in de toolkit Huisstijl van www.debibliotheekopschool.nl
voor professionals.

Winactie
Kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar maken kans op een

Praat met de kinderen en jongeren in de klas over lezen in de

iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de

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

VakantieBieb is en waarom. Zo maken we het lezen extra leuk!

vakantie gaan: hoeveel boeken kunnen ze dan meenemen? Als je

Leerlingen kunnen dit via een ansichtkaart insturen of digitaal

niet zoveel boeken mee kunt nemen dan moet je wel een hele

via www.vakantiebieb.nl door middel van en invulformulier. Vanaf

goede keuze maken. Maar je kunt ook lezen op een tablet of

1 mei meer informatie over de actie op www.vakantiebieb.nl.

smartphone met VakantieBieb.
Ga met kinderen en jongeren 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.
Na het gesprek laat je de boeken in de koffer zien en vertel je over
de boeken. Welke boeken zouden de kinderen en jongeren willen
lezen? Met tablet(s) kunnen leerlingen vanaf 1 juni kennismaken
met de app VakantieBieb. Leerlingen met een smartphone
kunnen de app ook zelf downloaden.

TIP!

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

Promovideo’s VakantieBieb
Vanaf eind mei is er een promovideo voor het basisonderwijs en
een promovideo voor het voortgezet onderwijs beschikbaar op
het youtubekanaal van De Bibliotheek. De video voor het basisonderwijs is een animatie. De video voor het voortgezet onderwijs
wordt gepresenteerd door vlogster Leora (@Minddaisies en 2.600
volgers). Deze is wellicht ook goed te gebruiken voor bijvoorbeeld
groep 7-8.

@Kalvijn
In de campagne voor jongeren wordt dit jaar samengewerkt
met een heel grote social media influencer Kalvijn (@Kalvijn en
1,1 miljoen volgers!). In jouw introductie kun je vragen of ze deze
influencer kennen. Wat vinden ze van hem? Bekijk samen zijn
social media accounts en kijk wat hij over de VakantieBieb te
melden heeft. Wat zou hij lezen?

Boekenspel

VakantieBieb in de schoolbibliotheek
• In de toolkit Huisstijl van www.debibliotheekopschool.nl voor

Sluit de introductie af met een spel.

professionals vind je een speciaal logo van de VakantieBieb.
Vergroot dit logo en geef deze ‘poster’ een zichtbare plek in de

Ik ga op vakantie en ik neem mee… (po)
Leg de boeken op de grond en laat de leerlingen de titels en kaften

schoolbibliotheek.
• Zijn de titels van de VakantieBieb al opgenomen in de collectie

goed in zich opnemen. Deel de boeken uit (of laat de leerlingen
zelf een boek kiezen). Kinderen en jongeren zitten in de kring,

van de schoolbibliotheek?
• Maak een presentatie van de jeugdtitels VakantieBieb in een

noemen om de beurt hun boek en leggen het boek omgekeerd

aparte kast of op een tafel.

voor zich (titel is niet zichtbaar voor de andere leerlingen). Elke

• Maak een wikkel ‘in de VakantieBieb’ of print op A3 een paar

volgende leerling noemt eerst de vorige titels, vult de rij aan

keer de banner met het logo ‘de Bibliotheek op school doet

met zijn of haar boek en legt het omgekeerd voor zich. “Ik ga op

mee aan VakantieBieb’ en schrijf een korte aanbeveling voor

vakantie en ik neem mee… De zevensprong, Gips, Level 13” enz.

het lezen van dit boek. Misschien hebben andere leerlingen
sommige boeken ook al gelezen? Laat hen dan een korte

Welk boek is weg? (po)

aanbeveling schrijven op de wikkel.

Met jonge kinderen kun je een kimspel spelen met boeken uit
de VakantieBieb. Een kimspel is een verzamelnaam voor allerlei

Ouders informeren

spellen waarbij je je zintuigen moet gebruiken. Met een kimspel

Verschillende bibliotheken bieden in de zomervakantie een

train je het visuele geheugen: leerlingen zitten of staan in een

programma Zomerlezen of Vakantielezen voor basisscholen

kring. Op de grond liggen ca. 10 boeken van de VakantieBieb. Eén

aan. Een verwijzing naar de VakantieBieb mag natuurlijk niet

leerling wordt weggestuurd en de leesconsulent neemt één boek

ontbreken! In de nieuwsbrief of website van de school informeer

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

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

dat er niet meer ligt.

je kind de app downloaden, samen bespreken wat ze gaan lezen
en vanaf 1 juni samen jeugdtitels uitzoeken en in de app plaatsen.

Fragmenten (po en vo)
Leg de boeken op de grond. Lees een paar fragmenten voor die

En willen kinderen en jongeren ook een keer lekker lui in de

je vooraf uit de verschillende boeken hebt gekopieerd. Laat de

hangmat luisteren naar een boek? Dan biedt de LuisterBieb uit-

leerlingen raden welke boeken bij de fragmenten horen.

komst! Titels LuisterBieb.

Blind date (po en vo)

In het nieuwe schooljaar

Alle leerlingen zitten met hun rug naar je toe. Lees een kort

Ben je in het nieuwe schooljaar weer in de klas? Ga met de leer-

fragment voor uit een van de VakantieBieb-titels. Wie draait zich

lingen in gesprek over wat ze gelezen hebben en welke nieuwe

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

boeken ze ontdekt hebben.

zitten? Laat na het voorlezen de leerlingen aan het woord om hun
draaimoment toe te lichten.

TIP!

Na het sluiten van de VakantieBieb op 1 september zijn de

Werkvormen Boekenkring (po)

meeste jeugdboeken voor bibliotheekleden beschikbaar op

Meer suggesties vind je in de uitgave 25 korte werkvormen voor

het e-bookplatform.

de Boekenkring.

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 scholen po en vo

Campagneteam VakantieBieb

16 april 2019

www.vakantiebieb.nl live (+bestelsite)

Campagneteam VakantieBieb

1 mei 2019

Fysieke mailing naar scholen po en vo

Campagneteam VakantieBieb

14 mei 2019

Reminder emailing scholen po en vo

Campagneteam VakantieBieb

21 mei 2019

Bestellen gratis promotiepakketten

Primair en voortgezet onderwijs

Tot 31 mei 2019

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs

Campagneteam VakantieBieb

29 mei 2019

Promotievideo VakantieBieb

Campagneteam VakantieBieb

Eind mei 2019

Aflevering promotiepakketten scholen

Campagneteam VakantieBieb

28 – 31 mei 2019

Introductie VakantieBieb op scholen

Leesconsulenten / docenten

Vanaf 28 mei 2019

VakantieBieb met jeugdtitels live

Campagneteam VakantieBieb

1 juni 2019

Campagne social media influencer

Leesconsulenten / docenten

Vanaf 1 juni 2019

VakantieBieb met volwassentitels live

Campagneteam VakantieBieb

1 juli 2019

Sluiting VakantieBieb

Campagneteam VakantieBieb

1 september 2019

Ervaringen met VakantieBieb

Leesconsulenten / docenten

Nieuwe schooljaar

Overzicht jeugdtitels VakantieBieb 2019
6-9 jaar		
Paul van Loon			
		Monique van Hest 		
		Tamara Bos			
		Jozua Douglas			
		Gary Northfield			
		Harmen van Straaten		
		Vivian den Hollander		
		Sunna Borghuis			
		Sabine Wisman			

Deze mop is top
Dat kan ik!
Met opa door Europa
Keesie Kippenkop 1 - De rioolridder
Rollenbollen met de Romeinen
Toni Malloni
Spekkie en Sproet – Wachtwoord Amigo
Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden
Ik ben een zeemeermin

9-12 jaar		
Marjon Hofman			
Floor – Floor trekt door
		Barbara Barend			
Dromen van succes
		Henk Hardeman			
Familie Grafzerk deel 1
		Tonke Dragt			De zevensprong
		Anna Woltz			Gips
		Carry Slee
		
Juf Braaksel en de magische ring
		Chris Smith & Greg James		
Super normaal
		Nikki Smit			
100% Coco New York
		Esther van Lieshout		
Level 13, Game Over
12-15 jaar		
Marlies Slegers			Vijftien
		Hayley Barker			Showstopper 1
		Mel Wallis de Vries			Wild
		Caja Cazemier & Martine Letterie
Made by Indira
		Erna Sassen			
Dit is geen dagboek
		Jelmer Soes			
Lichaam van licht
12-18 jaar		
Erin Watt				
De Royals 1 - Verleiding
		Marina Gessner			
De afstand tussen jou en mij
		David Arnold			
De kids of appetite
		Maren Stoffels			Fright night
		John Green			
Will Grayson, Will Grayson
		Saskia Schouten 			
Onverwacht verliefd

doet mee aan

VakantieBieb

Partners en organisatie
Koninklijke Bibliotheek | Stichting Samenwerkende POI’s Nederland

