
Werken met de 
Monitor de Bibliotheek op school

voor po en vo

Presentator
Presentatienotities
Gemaakt door Nicolien de Pater, Jose Peijen en Caroline Heijer



Programma / opzet
• Introductie

1. Wat is de Monitor de Bibliotheek op school 

2. Voorbereiden van de monitor : rollen, taken, planning

3. Aan de slag met de beheerpagina

4. Werkafspraken maken

Peilingen/ polls en vragen stellen

Presentator
Presentatienotities
Deze powerpoint is de basis geweest voor een webinar (okt 2019) Deze training is vooral bedoeld voor nieuwe leesconsulenten en monitorcoordinatoren voor zowel po als vo. De techniek van de monitor is voor po en vo namelijk hetzelfde. Waar nodig zullen we de verschillen laten zien. 



Bij de hand houden of later teruglezen

● Handleiding (po of vo)

● Planning

● Vragenlijsten 



1. Wat is de Monitor de Bibliotheek op school



Opbrengstgericht werken

Presentator
Presentatienotities
Hier zien we de plaats die de monitor heeft in een . soort  Plan-Do-Check-Act cirkel van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. De monitor is een belangrijke schakel in het geheel.Wat wij in onze branche wel  Plan-Do Check-Act noemen, heet in het onderwijs Opbrengstgericht werken. 



Wat levert de monitor op?
Elevator pitch (voorbeeld)

Bibliotheken en scholen doen al veel met elkaar. Vaak 

hebben we wel een indruk van het effect van onze 

samenwerking op het leesplezier en leespgedrag van 

kinderen, maar geen harde cijfers om die indruk te 

onderbouwen. De monitor geeft die cijfers wel. Op basis 

van cijfers kunnen we in het leesplan specifieke doelen 

formuleren en heel gericht werken aan het stimuleren van 

het lezen door leerlingen. 

Kort en krachtig: 

De monitor helpt ons om bij het vergroten van leesplezier 

op jouw school de goede dingen te doen en de dingen 

goed te doen. Dat scheelt tijd. En het werkt. 

Presentator
Presentatienotities
We horen vaak dat leerkrachten en docenten de vraag stellen wat het nut is van de monitor, waarom moeten we meedoen, we hebben het al zo druk…Zodra je zoiets hoort, klinkt het alsof je even een ‘elevatorpitch’ moet houden. Wat zeg je dan? Voorbeeld: Bibliotheken en scholen doen al veel met elkaar. Vaak hebben we wel een indruk van het effect van onze samenwerking op het leesplezier en leesgedrag van kinderen., maar geen harde cijfers om die indruk te onderbouwen. De monitor geeft die cijfers wel. En op basis van cijfers kunnen we in het leesplan specifieke doelen formuleren en heel gericht werken aan het stimuleren van het lezen door leerlingen. Of, kort en krachtig:  De monitor helpt ons om bij het vergroten van leesplezier op jouw school, de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. Dat scheelt tijd. En het werkt. MEER WETEN OVER HET NUT VAN DE MONITOR? Lees de brochure meedoen met de monitor uit de toolkit. Ook om uit te delen!Dat gesprek over de monitor kan op 3 niveaus plaatsvinden1. SchoolniveauDit is het meest voorkomende niveau van gesprek. In dialoog  met de school bespreek je op basis van de monitor  doelen, activiteiten en resultaten.  2. Bibliotheekniveau Je kunt ook via de monitor gegevens verzamelen waarmee de bibliotheek zelf effectiever en efficiënter kan opereren,  bijvoorbeeld waar het gaat het om inzet van budgetten en personeel, professionalisering en collectievorming.3. Gemeenteniveau. De monitor is een middel om aan de gemeente te laten zien hoe je samenwerkt met scholen en wat de samenwerking oplevert voor het leesplezier van kinderen in de gemeente. Je brengt ook het belang van leesplezier in het kader van preventie laaggeletterdheid concreet onder de aandacht. Op die manier kun je de bibliotheek Strategisch positioneren in haar maatschappelijke en vooral educatieve rol. 



Nut voor scholen die al langer meedoen 
MEER WETEN OVER HET NUT 
VAN DE MONITOR? Lees de 
brochure Meedoen met de monitor 
uit de toolkit. Ook om uit te delen!

Presentator
Presentatienotities
Scholen die al meerdere jaren met de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor) werken verzuchten wel eens: “Moet dat nou nog steeds? We weten nu toch wel hoe het ervoor staat?” Of: “Het is ieder jaar hetzelfde beeld, waarom gaan we hiermee door?” Het is aan de Bibliotheek om de school te blijven motiveren om de Monitor te gebruiken. Om Bibliotheken hiermee te helpen is in 2019 een serie workshops gehouden over dit probleem. De meerwaarde van de Monitor wordt pas zichtbaar als het meetinstrument goed wordt gebruikt. Als de leerkrachten de Monitor niet goed invullen, dan kun jij vanuit de Bibliotheek geen goede analyses maken, resultaten tonen en adviezen geven. Hoe maak je het team op school (weer) bewust van de meerwaarde van de Monitor? In deze handreiking worden vier stappen beschreven om de school te motiveren om met de Monitor te blijven werken. Voer voorafgaand aan een nieuwe Monitormeting een visiegesprek met de directie en maak afspraken over hoe de Bibliotheek het leesbevorderingsbeleid van de school kan blijven ondersteunen. De handreiking vind je ook in de toolkit, onder het kopje beleid. 



Drie vragenlijsten in de monitor

● Leerlingen:

● vragen over lezen (motivatie, gedrag, lezen thuis) en vragen over de 

bibliotheek in de school. Daarnaast vragen over informatievaardigheden

● Leerkrachten/docenten: 
● vragen over leesbevordering en werkvormen in de klas, leesniveau en over 

informatievaardigheden

● Lees-mediaconsulent + lees/taalcoördinator:   

● vragen over organisatie en beleid m.b.t. lezen en informatievaardigheden. 

Voor overzicht van vragen en antwoord-opties zie de vragenlijsten in de 

toolkit monitor

Presentator
Presentatienotities
Hoe is de monitor opgebouwd?Er zijn 3 vragenlijsten in de monitor: 1 voor leerlingen, 1 voor leerkrachten of docenten en 1 voor de lees-mediaconsulent van de bibliotheek.Welke vragen precies, zie je in de vragenlijsten die in de Toolkit staan. De vragen over informatievaardigheden en de schoolbibliotheek zijn voor een school  optioneel. De bibliotheek moet dat per school vooraf aangeven. 



Vragenlijsten (vervolg)

● De vragenlijsten worden ingevuld op internet. NB dit kan ook op 

tablets. 

● Leerlingen vullen de vragenlijst anoniem in. Alleen 

groepsnaam/leerjaar en leeftijd worden ingevuld.

● Tip: neem de vragen vooraf door met leerlingen die moeite hebben 

met lezen. 

● Er is ook een online demovragenlijst (po) beschikbaar, leerkrachten 

ontvangen een link per e-mail. 

Presentator
Presentatienotities
Er is voor het po een online demo vragenlijst. Met deze demo kan de leerkracht (of de leco) de leerlingen laten zien hoe de vragenlijst eruit ziet en eventueel de vragen even uitleggen. Let op: Hierbij is het niet de bedoeling dat leerlingen de vragen invullen! De link naar de demovragenlijst ontvangen leerkrachten en de leesconsulent in een emailbericht waar ook de link voor hun eigen vragenlijst inzit en de link voor leerlingen van hun groep. 



Vragenlijst voor leerlingen

Presentator
Presentatienotities
Hoe ziet het er uit? 



Uit de vragenlijst voor leerkrachten



Vragenlijst voor de bibliotheek
● Leesconsulent zoekt (deels met lees/taalcoördinator) vooraf een aantal 

dingen uit, o.a. 

● leesbevorderingsprogramma’s die op school worden uitgevoerd

● vrijlezen op school

● uren, taken en activiteiten van de leesconsulent en taal/leescoördinator

● collectie

● uitleencijfers (schoolbibliotheek/mediatheek, openbare bibliotheek)

● openingstijden schoolmediatheek

Presentator
Presentatienotities
De derde vragenlijst is die voor de leesconsulent en de lees/taalcoordinator van de school. De leesconsulent moet best een heel aantal gegevens aanleveren en opzoeken. Het zijn twee soorten vragen: vragen voor de bibliotheek, o.a. uitleencijfers en vragen die het beste door de school ingevuld kunnen worden, zoals tijd in het rooster voor vrijlezen, taken van de lees/taalcoördinator. Waarom is er een vragenlijst voor de bibliotheekmedewerker? In deze vragenlijst staan die in de andere 2 lijsten niet staan. Met die antwoorden kan de bibliotheek het eigen beleid aanscherpen of wijzigen, bijv het personeelsbeleid of collectiebeleid. En de antwoorden op de vragen die specifiek voor de school zijn, helpen echt bij het stellen van doelen en bijbehorende activiteiten. Bijv dat er meer tijd voor vrij lezen op het rooster moet.  



Wat de monitor wel en niet laat zien
Wel: cijfers over

● Leesmotivatie, leen- en leesgedrag van leerlingen

● Het leesbevorderende gedrag van leerkrachten/docenten 

● de leescultuur thuis

● de schoolmediatheek 

● Informatievaardigheden 

Niet: cijfers over kwaliteit van de samenwerking

Presentator
Presentatienotities
De monitor levert gegevens/cijfers over het leesplezier van leerlingen, hun leen- en leesgedrag,, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten/docenten, de schoolmediatheek en informatievaardigheden (optioneel). De monitor geeft geen antwoord op de kwaliteit van de samenwerking en de vraag hoe de samenwerking wordt ervaren (want die vragen worden niet gesteld).



Hoe worden resultaten gepresenteerd?

Staafdiagrammen met naar keuze:

● Gemiddelde gegevens over alle scholen in de monitor zodat een 

benchmark mogelijk is

● Gegevens per school, die jaarlijks terugkeren zodat de voortgang in 

kaart wordt gebracht.

Presentator
Presentatienotities
Wat levert dit uiteindelijk op?Gemiddelde gegevens over alle scholen in de monitor zodat een benchmark mogelijk isGegevens per school, die jaarlijks terugkeren zodat de voortgang in kaart wordt gebracht.Met de volgende dia’s kun alvast je zien hoe het resultaat eruit kan zien. 



Leesplezier: 
hoe vind je het om een boek te lezen?

landelijk

school 

Presentator
Presentatienotities
Je ziet hier de resultaten op 1 van de belangrijkste vragen uit de monitor: hoe vind je het om een boek te lezen? Je kunt de resultaten van een school afzetten tegen die van het hele land, dat is die benchmark. 



Leesplezier: 
Hoe vind je het om een boek te lezen? 

jongens per groep 

meisjes per groep 

Presentator
Presentatienotities
En hier zie je dezelfde vraag, maar met andere parameters, namelijk de jongens per groep (van 1 school) versus de meisjes per groep. Deze dia’s zou je ook bij je eerste introductie van de monitor vooraf aan de school kunnen laten zien zodat ze weten wat het ze oplevert en hoe het resultaat eruit gaat zien. Maar die resultaten komen pas na afloop, eerst moet de monitor nog worden ingevuld. In dit voorbeeld staan meteen al heel interessante dingen, bijv over groep 6, maar dat zijn de dingen voor de vervolgtraining, die gaat namelijk over het analyseren van de resultaten. 



2. Voorbereiden van de monitor: 
rollen, taken, planning 

Presentator
Presentatienotities
Een belangrijk onderdeel: wie doet wat wanneer



De monitorcoördinator (mc) 

● voert nieuwe scholen en leesconsulenten in

● regelt de autorisatie per school 

● koppelt leesmediaconsulenten aan scholen

● is het eerste aanspreekpunt voor de leesmediaconsulent(en)

● onderhoudt vaak het contact met schooldirecties en 

bibliotheekdirectie

Presentator
Presentatienotities
De mc is de coördinator voor de monitor bij de bibliotheek en heeft vooral taken voordat de monitor openstaat voor scholen. Dan moeten er namelijk veel dingen geregeld worden. Vaak is de monitorcoördinator ook degene die na afloop het gesprek voert met de school over de resultaten en te formuleren doelen en acties maar wie dat doet,  kan per bibliotheek verschillen.



De leesconsulent

● is verantwoordelijk voor de praktische samenwerking met de school

● voert nieuwe leerkrachten/docenten in met naam en e-mailadres

● voert activiteiten op school uit

● houdt de voortgang bij

● vult de vragenlijst Bibliotheek in

Presentator
Presentatienotities
Hier staan taken van de leesconsulent, Een deel is een regeltaak, naam en emailadres nieuwe leerkrachten en docenten invoeren, bijhouden van de voortgang van het invullen. De leesconsulent regelt meer de dingen op schoolniveau. Daarnaast vult de leesconsulent ook zelf een vragenlijst in. 



Planning monitor 
Fase 1: voorbereiding 

Fase 2: de monitor staat voor scholen open van 2 dec. tot 14  febr.*

*Vanaf 19 november kan de bibliotheek al de autorisatie per school regelen en leesconsulenten en 

leerkrachten/docenten invoeren 

Presentator
Presentatienotities
Er zijn 2 fases in de planning: de fase van voorbereiding en de fase van openstelling. Dit jaar staat de monitor open van 3 december tot 14 februari. Vanaf 19 november kan de bibliotheek al in het monitorportaal om de nodige dingen te regelen en in te voeren. In het planningsdocument (po en vo) in de Toolkit. Als staat heel precies wie wanneer wat moet doen. Er staat daar ook een versie met een lege 3e kolom zodat je je eigen data kunt invullen. 



Planning voor scholen 
OM OP SCHOOL UIT TE DELEN: 
planning voor scholen. Te vinden in biebtobieb. 

Presentator
Presentatienotities
Er is ook een planningsdocument voor scholen, te vinden in de biebtobiebgroep dBos PO en VO.



3. Aan de slag met de beheerpagina  



Aan de slag!
www.mdbos.nl

Presentator
Presentatienotities
www.mdbos.nl is de startpagina van de monitor de Bibliotheek op school voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Nu gaat het over het knopje ‘beheer’ (het knopje ‘rapportage komt achteraf, als de resultaten er zijn).   Op deze startpagina kunnen nieuwe bibliotheken zich aanmelden voor de monitormeting (zie knop onderaan de pagina). Ze moeten dan aangeven wie monitorcoordinator wordt. Deze man of vrouw krijgt dan een mail met de inlog.Monitorcoördinatoren die al eerder deelnamen, krijgen half november automatisch een mailtje. Zij kunnen zich met hun wachtwoord van vorig jaar aanmelden. Heeft  de bibliotheek al eerder mee gedaan, maar ben jij een nieuwe monitor coördinator? Stuur dan een mail naar helpdeskbo@mdbos of helpdeskvo@mdbos en geef de wijziging van monitor coördinator door.

http://www.mdbos.nl/


Monitorcoördinator voert 
leesconsulent(en) in

Presentator
Presentatienotities
Dit is de beheerpagina van de monitorcoördinatorDe monitorcoördinator voert de (nieuwe) leesconsulenten in door op het blauwe kruisje te klikken. De leesconsulenten van vorig jaar zijn nog gewoon zichtbaar en hoef je niet opnieuw in te voeren. Het komt trouwens regelmatig voor dat mensen zowel monitorcoordinator als leesconsulent zijn. Bovenaan de pagina kun je switchen van rol. 



Monitorcoördinator voert 
scholen in

Presentator
Presentatienotities
De monitorcoördinator voert niet alleen leesconsulenten in maar geeft ook van elke school aan of er een schoolbibliotheek is en of de school meedoet met het blok informatievaardigheden. Alleen als dit wordt aangevinkt, krijgt  de school de vragen die erbij horen. 



Via de knop Toevoegen meld je nieuwe scholen aan. 

Presentator
Presentatienotities
Je kunt de naam van de school intypen, of de plaatsnaam, of de brincode. Scholen die in voorgaande jaren al zijn aangemeld voor de monitor, staan automatisch in het overzicht



Ga op de beheerpagina monitorcoördinator naar het tabblad Uitnodigen.

Een rood slotje bij het mailadres van de school betekent dat deze school nog geen 

autorisatie heeft afgegeven en kan deze school niet met de monitor beginnen.

Klik op het rode slotje achter een school om de autorisatie in gang te zetten. 

Autorisatie door ELKE school is jaarlijks nodig 
voordat je verder kunt

Presentator
Presentatienotities
Nadat je de school hebt ingevoerd, is de 1e stap dat de school deelname aan de monitor autoriseert. Dat moet elk jaar opnieuw. Een rood slotje bij het mailadres van de school betekent dat deze school nog geen autorisatie heeft afgegeven en kan deze school niet met de monitor beginnen.



Vul hier naam en e-mail in van degene die de 
autorisatie moet goedkeuren 

Presentator
Presentatienotities
Dit is het veld om de autorisatie te regelen. Vul de gegevens in, van iemand die bevoegd is om dit te doen. In het basisonderwijs is dit vaak de directeur, in het vo vaak de taalcoordinator.  Klik op VerzendenEr wordt dan automatisch een mail met uitleg over afname van de monitor naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Het is trouwens handig om voor je op ‘verzenden’ klikt,  deze mail vast aan te kondigen bij degene die de mail ontvangt. Je kunt hierin ook aanbieden indien gewenst, om een conceptbrief voor ouders aan te leveren over de monitor. .De tekst van de brief voor ouders staat voor po in de aparte bijlage van de handleiding –, voor vo staat dit achterin de handleiding zelf. 



De bevoegde persoon moet ‘tekenen’.

In de mail met uitleg zit de link naar onderstaand bericht. 

Dit is de feitelijke autorisatie! Om autorisatie te voltooien plaatst de 

bevoegde persoon een vinkje in het vakje

Presentator
Presentatienotities
De bevoegde persoon moet tekenen, dat doet hij door het vakje aan te vinken en de keuze op te slaan. 



Na de autorisatie verschijnt
een groen slotje achter de naam van de school.

Als het slotje van een school groen is, kan de 

monitorcoördinator op het envelopje onder ‘uitnodiging ’klikken. 

Daarmee wordt de leesconsulent uitgenodigd en start de 

procedure voor de leesconsulent.

Presentator
Presentatienotities
Na de autorisatie wordt het slotje groen  en kan de monitorcoördinator op het envelopje onder ‘uitnodiging ’klikken. Daarmee wordt de leesconsulent uitgenodigd en start de procedure voor de leesconsulent. 



De monitorcoördinator volgt de 
verdere voortgang van het proces bij ‘voortgang’. 

Presentator
Presentatienotities
De taak van de monitorcoördinator is nu klaar. Hij/zij hoeft alleen af en toe de voortgang te volgen. 



Dashboard monitorcoördinator

● Voeg in

Leesconsulent ontvangt een mail met 
de link naar de eigen beheerpagina 

Presentator
Presentatienotities
Zodra de monitorcoördinator op het envelopje heeft geklikt, ontvangt de leesconsulent een e-mail met de link naar je beheerpagina. Op het tabblad leerkrachten kan de leesconsulent de leerkrachten uitnodigen.Als je op het blauwe kruisje klikt, kun je een nieuwe leerkracht invoeren.  Er verschijnt dan een nieuw invoerscherm. Als de leerkracht is ingevoerd, kun je hem uitnodigen maar je kunt soms beter even wachten, want zodra je op het knopje uitnodigen klikt, ontvangt de leerkracht een mail. In de Bijlage Handleiding voor werken met de monitor  de Bibliotheek op school po vind je een voorbeeld van deze mail aan de leerkracht.Leesconsulenten ontvangen voor elke uitgenodigde leerkracht en zijn/haar groep een kopie van de mail aan leerkrachten. 



Let op: wat je hier invult, wordt straks bij de 

rapportage getoond 

Po: invoeren gegevens leerkrachten 
en de bijbehorende groepen 

Presentator
Presentatienotities
In deze velden wordt de naam van de leerkracht ingevoerd en de bijbehorende groep. NB. Van leerkrachten of docenten die al eerder zijn ingevoerd, zijn de gegevens nog beschikbaar.  1 groep kan maar aan 1 leerkracht worden gekoppeld.  Duo-collega’s moeten dus even overleggen wie het gaat doen. Let wel goed op de notatie van de groep, dat kan een naam zijn of een nummer al dan niet met een letter, maar wat je hier invult, wordt later zo getoond. Leerkrachten ontvangen de link naar hun eigen vragenlijst maar ook de link voor de leerlingen van hun klas. Als er een combinatieklas is (bijv 3-4), moet je hem 2x invoeren, 1x groep 3 en 1x groep 4. Deze leerkrachten krijgen dan 2x een mail, 1x voor groep 3 en 1x voor groep 4. De antwoorden van hun eigen vragenlijst bij de ene groep, zijn zichtbaar bij de andere vragenlijst zodat ze niet 2x hoeven in te vullen. Ze kunnen wel aanpassen en moeten in elk geval wel op verzenden klikken. 



Vo: invoer gegevens docenten en 
leerlingcoordinatoren

Presentator
Presentatienotities
In het basisonderwijs krijgt elke groepsleerkracht de link voor leerlingen, maar dat kan niet in het vo. Dus bij het vo gaat het invoeren iets anders. Je moet twee soorten gegevens invoeren:1. Van elke docent die meedoet. Je voert  voornaam, achternaam, e-mailadres en leerjaar in waarvoor hij de monitor gaat invullen. Dus als je hebt afgesproken dat een docent de vragenlijst voor meer dan één leerjaar invult, moet je hem voor elk leerjaar apart invoeren.2. er zijn speciale volwassenen, die we leerlingcoördinatoren noemen. Zij zijn degenen die er op school voor zorgen dat leerlingen de vragenlijst invullen. Voor elke deelnemende klas moet er een leerlingcoördinator worden opgegeven. Dit kan de mentor zijn, een teamleider of bijvoorbeeld de mediathecaris zoals je hebt afgesproken bij de voorbereiding. Zij ontvangen per klas een mail met een link naar de leerlingvragenlijst, die zij zelf aan de leerlingen moeten doorgeven. Dit kan door het voor die klas op de ELO te zetten of via e-mail of Whatsapp.  



Presentator
Presentatienotities
De leesconsulent kan de voortgang volgen via tabblad voortgang. Op dit tabblad zie je ook Extra monitorvolgers. Wat zijn monitorvolgers? Als je wilt dat meer mensen de voortgang zien, bijv contactpersonen van de school, kun je hen toevoegen als monitorvolger. Zij krijgen dan een link toegestuurd waarmee ze kunnen zien hoeveel leerlingen van welke groep de monitor hebben ingevuld. ‘Overzicht leerlingen met kenmerk’: in verband met de nieuwe privacyregels (de AVG) wordt er in de leerlingvragenlijst geen voor- en achternaam én geboortedatum van de leerling gevraagd. Monitoring van voortgang kan dus niet meer plaatsvinden op leerlingnaam. Maar scholen kunnen elke leerling wel een kenmerk geven (bv volgnummer). Dat kenmerk moeten leerlingen dan invullen aan het begin van hun vragenlijst. Het is een beetje omslachtig, maar de de monitorvolgers kunnen in elk geval op een voor derden anonieme manier aan de volgnummers zien wie de vragenlijst wel en niet heeft ingevuld. Daarnaast  of in plaats daarvan kunnen leerkrachten een leerlinglijst naast de computer leggen waarop de leerlingen het invullen kunnen aftekenen. Dan heeft de leerkracht wel het overzicht, maar dit is dan helemaal niet in de portal terug te vinden. 



4. Werkafspraken maken 



Afspreken met lees/taalcoördinator 

● In de vragenlijst leesconsulent staan ook vragen die door de school 

(taal/leescoördinator) beantwoord moeten worden. 

● Tip: In Biebtobieb staat een Word-document met alleen deze vragen voor de school: 

biebtobieb dBos po en biebtobieb dBos vo. Stuur deze vragen vooraf naar de school 

en vul de antwoorden later zelf in

● Bespreek de planning 

● NB gebruik hiervoor het aparte planningsdocument voor de school, wie wat wanneer 

moet doen dat in Biebtobieb staat. 

Presentator
Presentatienotities
Voor de vragenlijst voor de bibliotheek heeft de leesconsulent ook gegevens va de lees/taalcoördinator van de school nodig, bijv. tijd in het rooster voor vrijlezen, taken van de lees/taalcoördinator. Die vragen staan momenteel verspreid door de vragenlijst van de leesconsulent. Spreek af wanneer en hoe hij deze vragen aanlevert. In de biebtobiebgroepen dBos po en vo  staat een lijst met vragen die de school het beste kan invullen. Tip: de leesconsulent stuurt dit Worddocument naar de school en vult zelf later de antwoorden online in.Wat je ook met de lees/taal coördinator moet doornemen, is de planning. Gebruik hiervoor het document met de planning voor zowel scholen dat beschikbaar is in bieb2bieb. 

https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=105801-666f6c646572
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=132100-666f6c646572


Afspreken met lees/taalcoördinator

Wat de leesconsulent moet weten/ontvangen:
● Lijst met namen en mailadressen van de leerkrachten die de 

leerkrachtenvragenlijst gaan invullen.

● Datum begin en eind van de monitor voor deze school 

● Datum voor introductie van de monitor in het schoolteam (bij 1e keer)

● Gebruik hiervoor de powerpointpresentatie ‘Meedoen met de monitor: 

presentatie voor de school’, te vinden in de Toolkit. Er is een variant voor 

po en voor vo. 

● Datum voor bespreking van de resultaten.

Presentator
Presentatienotities
Hier staat wat jij als leesconsulent moet weten van de school voordat de monitor start: Let op: Na sluitingsdatum van de monitor kunnen geen data meer worden ingevoerd. Het is dus zaak om op tijd te beginnen met invoer en data goed te controleren.



Werkafspraken (po):
de vragenlijst voor leerkrachten, groep 1-8

Wijs op het volgende 

● Per groep vult 1 leerkracht de vragenlijst voor leerkrachten in; deze 

leerkracht ontvangt de link naar de vragenlijst. 

● duo-partners bepalen wie de link krijgt en bespreken samen de antwoorden, 

zodat de antwoorden representatief zijn voor wat ze doen in hun groep.

● Een leerkracht met een combinatiegroep krijgt per groep een  

afzonderlijke vragenlijst. 

● De antwoorden van hun eigen vragenlijst bij de ene groep, zijn zichtbaar bij de 

andere vragenlijst zodat ze niet 2x hoeven in te vullen. Ze kunnen wel 

aanpassen en moeten in elk geval wel op verzenden klikken. 

Presentator
Presentatienotities
Bespreek de aandachtspunten voor het invullen van vragenlijsten voor leerkrachten. Dit kan je bijvoorbeeld bespreken als je de monitor vooraf met het team bespreekt of presenteert. 



Werkafspraken (po): 
de vragenlijst voor leerlingen, groep 5-8

Wijs op het volgende 
● Leerkrachten van groep 5 t/m 8 ontvangen de link naar de vragenlijst van 

hun groep.  Belangrijk: deze link mag NOOIT aan een collega worden 

doorgeven

● Elke groepsleerkracht krijgt een link naar de demo van de vragenlijst. 

Deze is bedoeld om de vragen te laten zien, niet om antwoorden in te 

vullen!   

● Laat leerkrachten concreet bedenken waar/hoe/wanneer leerlingen de 

vragenlijst invullen. 

● Bespreek hoe leerkrachten kunnen volgen welke leerlingen de monitor 

hebben ingevuld.  

Presentator
Presentatienotities
Leerkrachten van groep 5 t/m 8 ontvangen bij hun uitnodingsmail ook de link naar de vragenlijst van hun groep (en een link naar een demovragenlijst). Wijs op de punten die in de dia staan genoemd. 



Werkafspraken vo. Afspreken:
● Wie doen mee

• De hele school; alle leerlingen en docenten, of

• Een of twee leerjaren - leerlingen en docenten, of

• [Enkele klassen per leerjaar]

● Datum begin en eind monitor voor deze school

● Wie zijn de leerlingcoördinatoren van elke klas en wat moet(en) zij 

doen. 

● Een datum om de resultaten te bespreken

NB er is een overzicht voor de school (directeur, taalcoördinator en 

docententeam) met taken en planning 

Presentator
Presentatienotities
Min of meer dezelfde afspraken als het po, behalve dat er ook leerlingcoordinatoren moeten zijn die de link aan leerlingen doorgeven. 



Werkafspraken vo. Opvragen: 

● Lijst met namen (voor- en achternaam) en mailadressen van de 
docenten die de docentenvragenlijst gaan invullen (zij ontvangen 
de link naar hun eigen vragenlijst per mail)

● Lijst met namen en mailadressen en klassen van de 
leerlingcoördinator(en): de volwassene(n) / docenten die de 
vragenlijst onder leerlingen (per klas) verspreiden (zij ontvangen 
de link die zij naar leerlingen door moeten sturen per mail)



Vragen?
● startpagina: www.mdbos.nl/

● Voor technische vragen(“hij doet het niet” en het wijzigen van naam 

en e-mailadres van de monitorcoördinator) helpdeskbo@mdbos.nl

of helpdeskvo@mdbos.nl

● Voor inhoudelijke vragen: 

● PO: Nicolien de Pater monitor@debibliotheekopschool.nl (Nicolien de 

Pater en José Peijen) of contactpersoon van de POI

● VO: Nicolien de Pater depater@kunstvanlezen.nl

Presentator
Presentatienotities
Heb je nog vragen, hier zie je de mailadressen waar je terecht kunt.   

http://www.mdbos.nl/
mailto:helpdeskbo@mdbos.nl
mailto:helpdeskvo@mdbos.nl
mailto:monitor@debibliotheekopschool.nl
mailto:depater@kunstvanlezen.nl
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