
 

Versie 3 – 1 september 2020 *FAQ in deze versie o.a. op basis van protocol PO-Raad 28/5*  

 

 

Zijn er ook handreikingen voor Boekstart in Kinderopvang en de Bibliotheek op school Voortgezet 

Onderwijs?  

Ja, de Handreiking voor Boekstart bij protocollen kinderopvang, JGZ en VOB  vind je hier.  
De handreiking voor Voortgezet Onderwijs vind je hier. 
De handreiking voor het Middelbaar Beroepsonderwijs vind je hier.  
 
Kan ik als leesconsulent weer de school in als alle leerlingen na de zomervakantie weer naar school 
gaan? 
 
De scholen zijn open voor het geven van lessen. Al het andere werk wordt in principe nog waar 
mogelijk vanuit huis gedaan. Dat geldt in het algemeen ook voor werkzaamheden van externe 
begeleiders en adviseurs (anders dan voor zorg voor leerlingen), zoals bijvoorbeeld externe 
lerarencoaches, trainers, onderwijsadviseurs e.d. 
Uitgangspunt bij het protocol blijft voorlopig dat er zo min mogelijk volwassenen in het gebouw en op 
het schoolplein aanwezig zijn. De keuze is uiteindelijk aan de schooldirectie, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM1.  
 
De PO-Raad adviseert om het verkeer in de scholen te beperken. Maar als een school nu expliciet 

vraagt of de leesconsulent weer komt: dan kan dat toch? 

In het protocol van de PO-Raad wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid 
en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het 
kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Bij de heropening zijn scholen niet 
gehouden tot het onmogelijke. Als de school het expliciet vraagt, dan kan een leesconsulent dus op 
school komen. 
Als je wilt afwijken van het protocol, zorg dan wel dat school- en bibliotheekdirectie hiervan op de 
hoogte en akkoord mee zijn, omdat die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor wat er op school 
gebeurt c.q. wat leesconsulenten doen.  
 
Onze bibliotheek maakt onderscheid in activiteiten zonder kinderen in de school (bijvoorbeeld het 
leveren van boeken of werkzaamheden in de schoolbibliotheek) die al wel kunnen èn de 
activiteiten met kinderen in de klas die nog niet kunnen. Klopt dat?  
 
In de handreiking volgen we de PO-Raad die aangeeft dat bij de opstart van de scholen vanaf 11 mei 
externe partijen nog niet gewenst zijn in de school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te 

 
1 https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/veelgestelde-vragen-over-weer-naar-school/ 
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houden. Dus ook hier geldt: als je wilt afwijken van het protocol, zorg dan dat school- en 
bibliotheekdirectie hiervan op de hoogte en akkoord mee zijn.  
 
 
Ik wil liever geen boeken naar scholen brengen of op een andere manier in contact komen met 

derden, omdat ik zelf of mijn partner tot de risicogroep behoor(t), kan dat?   

Ga in overleg met je leidinggevende. Hiervoor gelden de richtlijn van het RIVM en het VOB protocol. 

Het is bijvoorbeeld meestal wel mogelijk om tijdelijk andere (online) taken te vervullen.   

 
 
 
Mogen scholen weer op groepsbezoek in de bibliotheek?  

Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals 

schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de 

algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het 

beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op 

school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, 

binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze 

bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de regels rondom het zelf opnemen van 

voorleesfilmpjes?  

De Koninklijke Bibliotheek heeft in samenwerking met de Auteursbond en de GAU deze tekst 
opgesteld.  
 
Ik zie overal zoveel leuke en innovatieve ideeën langskomen van verschillende organisaties. 

Worden deze ook ergens centraal verzameld?  

De meeste ideeën worden ook gedeeld in BiebtoBiebgroep Crisisbieb in de map: Onderwijs-dBos. 

Inmiddels is de Biebtobiegroep Leesbevordering & Lockdown opgestart en zijn er meer provinciale en 

landelijke initiatieven.  

Na de zomer openen wij een aantal nieuwe de Bibliotheek op school locaties, maar die kunnen we 

dan waarschijnlijk niet met alle leerlingen en ouders  tegelijk feestelijk openen. Hebben jullie 

suggesties hiervoor?  

Dat is inderdaad iets om goed over na te denken en te overleggen met de school. Ideeën kunnen  
gedeeld worden in BiebtoBiebgroep Crisisbieb in de map: Onderwijs-dBos. 
Er is een filmscript in de maak om lokaal zelf een filmpje te kunnen maken om te gebruiken bij een 
opening van een nieuwe dBos locatie. Stuur een mail voor meer informatie. 
 
 

 

Is de quarantaine maatregel van 72 uur voor boeken nog?   

De VOB heeft bij het RIVM is nogmaals nagevraagd of en zo ja hoelang materialen in quarantaine 

moeten voordat ze weer in de collectie mogen worden opgenomen. Ze kregen rond 20 mei via het 
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ministerie van OCW bericht dat deze termijn beperkt kan blijven tot 36 uur. Volg deze discussie in de 

biebtogroep Crisisbieb en binnen je eigen bibliotheekorganisatie.  

Kunnen hulpouders weer ingezet worden bij de uitleen?  

Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school, behalve door 

vaste vrijwilligers. (Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school 

uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn 

op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Overleg met de directie of 

‘bibliotheekouders’ ook bij deze groep horen. 

Is er al een kinderboek over corona in andere talen? 

Ja, op de LOWAN website lees je dat Manuela Molina een – gratis te downloaden - boekje gemaakt 

heeft voor kinderen (tot 7 jaar) met betrekking tot COVID-19. Het boekje is een uitnodiging voor 

gezinnen om emoties te bespreken die voortkomen uit de huidige situatie. Het is niet bedoeld als bron 

van wetenschappelijke informatie. Het materiaal is uit te printen zodat kinderen erop kunnen tekenen 

en beschikbaar in 25 talen. 

N.B. Op deze website staat de vertaling van de persconferenties over corona maatregelen in 8 talen. 

Wij zetten hopelijk straks de bibliobus weer in, met name in de dorpen/scholen. Hoe kunnen we 

de dienstverlening weer gaan opzetten richting scholen?  

De handreiking dBos kan hier behulpzaam zijn, maar let ook op de (lokale) beperkingen.  

 

 

Kan ik alweer een training (bijvoorbeeld Open Boek) organiseren in de bibliotheek?  

Ja, met een kleinere groep en uiteraard 1,5 meter afstand tot elkaar. Misschien dat je een aantal 

werkvormen moet aanpassen.  
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