FAQ bij Handreiking dBos po bij protocollen PO-Raad en VOB
Versie 3 - 4 nov 2020 *nieuwe FAQ in deze versie*

Bouwsteen Netwerk & Beleid
*NIEUW* Kan ik als leesconsulent de school in als de scholen open blijven en de bibliotheek
gesloten is?
De scholen zijn open voor het geven van lessen. Al het andere werk wordt in principe waar mogelijk
vanuit huis gedaan. Uitgangspunt blijft voorlopig dat er zo min mogelijk volwassenen in het gebouw
en op het schoolplein aanwezig zijn. De keuze is uiteindelijk aan de school -en bibliotheekdirectie, met
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM1. De directies zijn eindverantwoordelijk voor wat er op
school gebeurt c.q. wat leesconsulenten doen. Groepsbezoeken in de bibliotheek zijn vanwege de
sluiting van 4 tot en met 18 november in ieder geval niet mogelijk.
Mogelijk kan de leesconsulent zijn of haar taken anders invullen – zie bouwsteen activiteiten
hieronder.
*NIEUW* Ik mag van mijn directeur niet meer van school naar school ‘hoppen’, kan het ook
anders?
Je zou in dat geval kunnen overleggen of het haalbaar is om in ‘de bubbel’ van een school te blijven en
zo bijvoorbeeld wel twee weken lang alleen op één (grote) school te komen.
Onze bibliotheek maakt onderscheid in activiteiten zonder kinderen in de school (bijvoorbeeld het
leveren van boeken of werkzaamheden in de schoolbibliotheek) die wel kunnen èn de activiteiten
met kinderen in de klas die niet kunnen. Klopt dat?
In de handreiking volgen we de PO-Raad die aangeeft dat externe partijen niet gewenst zijn in de
school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te 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 richtlijnen van het RIVM en het VOB protocol.
Het is bijvoorbeeld meestal wel mogelijk om tijdelijk andere (online) taken te vervullen.
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.
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Bouwsteen Activiteiten
*NIEUW* Welke activiteiten kan ik als leesconsulent wèl doen als alternatief?
❖ Je kunt online instructie geven via het digibord en Teams of Zoom aan de groep, waarna de
leerkracht de opdracht met de klas afmaakt, bijvoorbeeld uit de toolkit van de Bibliotheek op
school:
- Instructie Nederland leest junior 2020
- 25 werkvormen voor de boekenkring po
- Tweetalgesprekken van Chambers met poëzie
- Tweetalgesprekken van Chambers met vervolgvragen
❖ Maak gebruik van of wijs leerkrachten op Online bronnen voor taal- en leesplezier,
waaronder podcast, bijvoorbeeld Leesbeesten & Luistervinken of de luisterfragmenten van 7
minuten van de Waanzinnige podcast.
❖ Besteed aandacht aan digitale geletterdheid tijdens de Week van de Mediawijsheid (van 6
t/m 13 november) met o.a. de Mediamasters. Veel activiteiten en links naar lesmateriaal
staan beschreven in deze actiegids.
❖ Introduceer de BiebBoys in groep 6 t/m 8 en gebruik het complete lespakket met daarin al het
lesmateriaal wat je nodig hebt voor een uitdagende les. De BiebBoys gaan aan de slag met de
boekensmaak, praten over boeken, werkvormen voor leesbevordering, mediawijsheid en
informatievaardigheden. Ze sluiten aan bij actuele thema’s en landelijke campagnes.
❖ Kijk ook eens wat je kunt met de Biebbouwers en de app en lessuggesties bij de gedichten in
Wolk, bijvoorbeeld bij het boek ‘Wat je moet doen als j over een nijlpaard struikelt?’.
❖ Inmiddels is de BiebtoBiebgroep Leesbevordering & Lockdown gestart, waar alle ideeën
verzameld worden. Iedereen kan lid worden en ideeën delen. Rechtsboven in Crisisbieb zit ook
een verwijzing.
❖ Vanaf 16 november kun je bij de Monitor de Bibliotheek op school de vragenlijsten voor
leesconsulenten al invullen.
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.

Bouwsteen Expertise
*NIEUW* Kan ik de training Open Boek ook online geven?
Ja, er wordt gewerkt aan een online versie. Meer nieuws volgt z.s.m. in de besloten BiebtoBiebgroep
Trainers Open Boek. Ideeën of voorbeelden van alternatieve werkvormen zijn uiteraard welkom.

Bouwsteen Collectie & Digitaal
Bouwsteen Marketing & Communicatie
Bouwsteen Monitor & Lees- en mediaplan

