VakantieBieb 2020

Instructie voor leesconsulenten

Beste leesconsulent,
De VakantieBieb komt er weer aan! Met dit jaar 36 e-books en 10 luisterboeken voor kinderen en jongeren van 6 tot en met
18 jaar. 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 app VakantieBieb is geheel vernieuwd. In de nieuwe VakantieBieb kun je zowel e-books als luisterboeken lezen en luisteren. De
VakantieBieb-app heeft een nieuw registratie- en inlogproces en werkt hetzelfde als de nieuwe online Bibliotheek-app die later in
de zomer door de KB wordt gelanceerd.
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 juli 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

Introductie en demonstratie VakantieBieb
De VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar. Als je na 1 juli de

Mailing en digitale toolkit

VakantieBieb gaat introduceren op de scholen dan kun je de

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen

leerlingen in groepjes kennis laten maken met de VakantieBieb.

22 juni een eerste digitale mailing. Scholen ontvangen daarbij
een digitale toolkit, met daarin de poster, flyer, de promotievideo,

Introduceer de jeugdtitels van de VakantieBieb in de groepen

informatie over de win-actie en een PDF als tekstsuggestie voor

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

de nieuwsbrief. Daarna volgen nog 2 digitale mailingen.

verschillende jeugdboeken die aansluiten bij de leeftijdsgroep

(Zie planning - KB zoals in onderstaande mail)

én een of meerdere tablets met de app VakantieBieb. Print het
speciale logo uit op A3 en plak dit op de koffer. Je vindt het speciale

In de begeleidende brief wordt het belang van lezen in de

logo in de toolkit Huisstijl van www.debibliotheekopschool.nl

zomervakantie benadrukt en wordt aan de school gevraagd om

voor professionals.

de campagne onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door
het noemen van de VakantieBieb in de laatste nieuwsbrief voor

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

de zomervakantie.

zomervakantie: waar lezen ze tijdens de vakantie? En als ze op
vakantie gaan: hoeveel boeken kunnen ze dan meenemen? Als je

Half juni hebben bibliotheken posters en flyers VakantieBieb

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

ontvangen. Er is een digitale toolkit bibliotheken beschikbaar met

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

banners, headers, posts, logo en promotievideo voor plaatsing op

smartphone met VakantieBieb.

website en social media. Kijk voor meer informatie op metdekb.nl.
Ga met kinderen en jongeren in gesprek over lezen in een boek

Winactie

of in een digitaal boek. Wie heeft vorig jaar met VakantieBieb

Voor de jeugd is er een winactie. Op vakantiebieb.nl/win kunnen

boeken gelezen? Hoe was dat? Benadruk dat lezen in de vakantie

zij laten weten welk boek hun favoriet uit de VakantieBieb is en

leuk is én dat je met VakantieBieb ook nieuwe leesboeken kunt

zo kans maken op een Beats Solo Pro koptelefoon. Zo maken we

ontdekken. Benoem hierbij dat veel leerlingen e-books zijn gaan

het lezen extra leuk!

lezen toen de bibliotheken dicht waren door de beperkende
maatregelen van de corona-aanpak. Na het gesprek laat je
de boeken in de koffer zien en vertel je over de boeken. Welke

Suggesties

boeken zouden de kinderen en jongeren willen lezen? Met
tablet(s) kunnen leerlingen vanaf 1 juli kennismaken met de app

Hoe kun jij de VakantieBieb verbinden aan de Bibliotheek op

VakantieBieb. Leerlingen met een smartphone kunnen de app

school? We geven je een aantal suggesties. Handig daarbij zijn:

ook zelf downloaden.

zoveel mogelijk boeken van Vakantie-Bieb-titels en een koffer of
reistas. Door beperkende maatregelen voor het coronavirus kun
jij misschien nog niet de scholen bezoeken. In dit geval kun je een
videoboodschap voor de leerlingen inspreken of live in de klassen
aanwezig zijn via Microsoft Teams. Hierbij kunnen de suggesties
je ook inspireren. Als bezoeken aan scholen nog niet mogelijk zijn
kun je deze instructie ook naar de scholen toesturen.

TIP!

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

Boekenspel
Sluit de introductie af met een spel.
Ik ga op vakantie en ik neem mee… (po)
Leg de boeken op de grond en laat de leerlingen de titels en kaften
goed in zich opnemen. Deel de boeken uit (of laat de leerlingen
zelf een boek kiezen). Kinderen en jongeren zitten in de kring,
noemen om de beurt hun boek en leggen het boek omgekeerd
voor zich (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… Super Dolfje, Lampje, Dummie de
Mummie” enz.
Welk boek is weg? (po)
Met jonge kinderen kun je een kimspel spelen met boeken uit
de VakantieBieb. Een kimspel is een verzamelnaam voor allerlei
spellen waarbij je je zintuigen moet gebruiken. Met een kimspel
train je het visuele geheugen: leerlingen zitten of staan in een
kring. Op de grond liggen ca. 10 boeken van de VakantieBieb. Eén
leerling wordt weggestuurd en de leesconsulent neemt één boek
weg. De leerling komt weer terug in de kring en noemt het boek

VakantieBieb in de schoolbibliotheek

dat er niet meer ligt.

• In de toolkit Huisstijl van www.debibliotheekopschool.nl voor
professionals vind je een speciaal logo van de VakantieBieb.

Fragmenten (po en vo)
Leg de boeken op de grond. Lees een paar fragmenten voor die
je vooraf uit de verschillende boeken hebt gekopieerd. Laat de
leerlingen raden welke boeken bij de fragmenten horen.

Vergroot dit logo en geef deze ‘poster’ een zichtbare plek in de
schoolbibliotheek.
• Zijn de titels van de VakantieBieb al opgenomen in de collectie
van de schoolbibliotheek?
• Maak een presentatie van de jeugdtitels VakantieBieb in een

Blind date (po en vo)

aparte kast of op een tafel.

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

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

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

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

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

mee aan VakantieBieb’ en schrijf een korte aanbeveling voor

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

het lezen van dit boek. Misschien hebben andere leerlingen

draaimoment toe te lichten.

sommige boeken ook al gelezen? Laat hen dan een korte
aanbeveling schrijven op de wikkel.

Werkvormen Boekenkring (po)
Meer suggesties vind je in de uitgave 25 korte werkvormen voor de

Ouders informeren

Boekenkring. Sommige van deze werkvormen zijn ook bruikbaar

Verschillende bibliotheken bieden in de zomervakantie een

in het vo.

programma Zomerlezen of Vakantielezen voor basisscholen
aan. Een verwijzing naar de VakantieBieb mag natuurlijk niet
ontbreken! In de nieuwsbrief of website van de school informeer
je ouders over de VakantieBieb en geef je enkele tips: samen met
je kind de app downloaden, samen bespreken wat ze gaan lezen
en vanaf 1 juli samen jeugdtitels uitzoeken en in de app plaatsen.

In het nieuwe schooljaar

TIP!

Ben je in het nieuwe schooljaar weer in de klas? Ga met de leerlingen in gesprek over wat ze gelezen hebben en welke nieuwe
Na het sluiten van de VakantieBieb op 1 september
zijn de meeste jeugdboeken voor bibliotheekleden
beschikbaar op het e-bookplatform.

boeken ze ontdekt hebben.

Planning
Wat?

Door wie?

Wanneer?

Eerste e-mailing naar po & vo (alle regio's)

Campagneteam VakantieBieb

22 juni 2020

Tweede e-mailing naar po & vo (alle regio's)

Campagneteam VakantieBieb

1 juli 2020

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs

Campagneteam VakantieBieb

1 juli 2020

Promotievideo VakantieBieb in digitale toolkit

Campagneteam VakantieBieb

digitale toolkit

Introductie VakantieBieb op scholen

leesconsulenten en docenten

vanaf 22 juni 2020

VakantieBieb met jeugd- en volwassentitels live

Campagneteam VakantieBieb

1 juli 2020

Derde e-mailing naar po en vo (regio zuid en midden)

Campagneteam VakantieBieb

7 juli 2020

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs

Campagneteam VakantieBieb

8 juli 2020

Sluiting VakantieBieb

Campagneteam VakantieBieb

1 sept 2020

Ervaringen met VakantieBieb

leesconsulenten en docenten

nieuwe schooljaar

Overzicht jeugdtitels VakantieBieb 2020
e-books

0-6 jaar Guusje Nederhorst		
5 minuten verhaaltjes		
6-9 jaar Dirk Nielandt		
Dievenschool
		
Harmen van Straaten
Top Bob
		Janneke Schotveld		Botje
		Marte Jongbloed		De bullebakbaas
		
Paul van Loon		
SuperDolfje
		Stephen Davies		Hilda en het verborgen volk
9-12 jaar Annet Schaap		
Lampje
		Helen van Vliet		Hoera, een mop!
		Jacques Vriens		De reis met de vliegende leunstoel
		
Jennifer L. Holm		
Geen kunst aan!
		Jonathan W. Stokes		Het oude Rome
		Liz Pichon			Een monster, hoe dan?
		Marlies Slegers		Hartjes & bommen
		Rhiannon Williams		Ottilie en de drochtenjagers
		Rian Visser		Geheime kracht
		Tosca Menten		Dummie de Mummie en de gouden scarabee
12-15 jaar Annette Mierswa		
Instagirl
		Caja Cazemier		Roes
		David Arnold		Muggenland
		Eva Burgers		Fataal
		Jenny Han		Aan alle jongens van wie ik hield
		Jonathan Stroud		De schreeuwende wenteltrap
		Mel Wallis de Vries		Klem
		Tahereh Mafi		Welkwoud
15-18 jaar Iris Hermans		
Festival
		Claudia Gray		Duizend stukjes van jou
		Enrico Galiano		De bijzondere woorden van Gioia
		Gena Showalter		Alice in zombieland
		Julie Kagawa		Schaduw van de vos
		Khalid Boudou		Pizzamaffia
		Kristen Ciccarelli		Iskari
		Maren Stoffels		Room Service
		Micol Ostow		Riverdale
		
Ted van Lieshout		
Gebr.
		Wilma Geldof		Het meisje met de vlechtjes

luisterboeken		

4-9 jaar Annie M.G. Schmidt		
Floddertje
9-12 jaar Erik Scherder		
Professor S. en de verslaafde koning
		Jill Schirnhofer		So boho!
		John Flanagan		De jacht op het schaduwdier
		Jonathan Swift		De reizen van Gulliver
		
Simon van der Geest
Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle
12-15 jaar Rob Ruggenberg		
Slavenhaler
15-18 jaar Jennifer L. Armentrout
Obsidian
		Julie Kagawa		Onsterfelijk
		Mel Wallis de Vries		Haat

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