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Over deze Gids
Deze Gids is geschreven voor al die professionals op
strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau, die
hun steentje bijdragen aan de Bibliotheek op school.
Het biedt een leidraad om u op weg te helpen naar
een structurele en strategische samenwerking met
het onderwijs.
Hoofdstuk 2 beschrijft waarom de Bibliotheek op
school belangrijk is voor de bibliotheeksector en wat
de aanpak precies inhoudt. Hoofdstuk 3 beschrijft
over welke onderdelen u nagedacht moet hebben
voordat u met de Bibliotheek op school aan de slag
gaat en hoe u als bibliotheek samen met onderwijs
en gemeente iedere Bibliotheek op school bouwt
naar de wensen en mogelijkheden van de klant.
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van alle
bouwstenen voor het leggen van de basis, het
handhaven en doorontwikkelen van de Bibliotheek
op school op lokaal en bovenlokaal niveau. De
praktijkgerichte formats en tools staan op de
website www.debibliotheekopschool.nl.

Update september 2013
Deze geactualiseerde digitale uitgave
bevat de stand van zaken rondom
1
de Bibliotheek op school sinds de
lancering tijdens de Bibliotheek2daagse
in december 2012 en de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling in januari
2013. Vanaf september vindt de
uitvoering van de Bibliotheek op
school plaats onder aansturing van
de Samenwerkende PSO’s Nederland
(SPN). Dit heeft de komende maanden
consequenties voor de aanpak. We
streven ernaar om eind 2013 de Gids
opnieuw te actualiseren en in gedrukte
vorm te laten verschijnen.
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1. Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Inleiding
Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij

het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland

1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. Het bestrijden van problemen

op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch kinderopvang, noch de
scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk.
De achterstand op het gebied van lezen en taal heeft natuurlijk ook gevolgen voor achterstand op het gebied van
mediavaardigheden. Ook op dat terrein ligt er een gezamenlijk doel: leerlingen opleiden tot mediawijze burgers.
Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, biedt de Bibliotheek op school een
educatieve samenwerkingsaanpak, gericht op het meetbaar verbeteren van kennis, vaardigheden en motivatie van
basisschoolleerlingen (4-12 jaar) op het gebied van lezen en informatievaardigheden als focus binnen mediawijsheid.
Structurele en professionele samenwerking tussen school en bibliotheek is een vereiste voor het blijvend verbeteren
van deze lees- en mediaprestaties. Op het gebied van lezen en taal vraagt dit van de school een meerjarig lees- en
taalbeleid, een professionele leescoördinator en gemotiveerde leerkrachten. Van de bibliotheek vraagt dit een
beleidsfocus op 4-12 jarigen, een actuele en gevarieerde collectie lees- en informatieboeken voor alle leerlingen, een
professionele leesconsulent en een projectteam om de aanpak op te starten en door te ontwikkelen.

Elevator pitch
‘Wat houdt de Bibliotheek op school precies in?’ Krijgt u deze vraag wel eens na een vergadering, op de gang of in de
lift? Dan heeft u een elevator pitch nodig. Met onderstaande pitch geeft u kort en krachtig antwoord op deze vraag.
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Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan
rondom lezen en mediawijsheid:

•

die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en
bibliotheek;

•

waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het
leesonderwijs;

•

waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en
ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school;

•

waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en

•

waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan.

Teamwork
De Bibliotheek op school is nooit het resultaat van een enthousiaste jeugdbibliothecaris of ondernemende directeur
alleen. De Bibliotheek op school vraagt om betrokken en deskundige medewerkers op strategisch, beleidsmatig en
uitvoerend niveau binnen bibliotheken en provinciale serviceorganisaties (PSO’s). De Bibliotheek op school wordt
gebouwd door leden van het bestuur of de Raad van Toezicht, door de directeur en het management en door
programmaleiders en specialisten op het gebied van financiën, HRM, marketing, collectie, ICT, logistiek, onderzoek en
educatie.
Kortom; de Bibliotheek op school wordt gebouwd door een sterk lokaal, bovenlokaal, provinciaal en landelijk
bibliotheekteam. Een sterk bibliotheekteam is in staat om haar rol als samenwerkingspartner van het onderwijs waar
te maken!

Doorgaande lijn 0-18 jaar
Het programma Kunst van Lezen (SIOB en Stichting Lezen) stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering
tussen bibliotheken en basisscholen. De Bibliotheek op school is een van de drie programmaonderdelen naast BoekStart
(voor baby’s en in de kinderopvang) en het vormen van landelijk dekkende lokale en bovenlokale (strategische)
leesbevorderingsnetwerken. Het voormalige programmaonderdeel Literaire ondersteuning van de cultuurhistorische
canon is ondergebracht in de bouwsteen Collectie van de Bibliotheek op school. Kunst van Lezen is tevens bezig met de
ontwikkeling van de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.
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In bovenstaande afbeelding ziet u hoe de programma’s samen een doorgaande leeslijn en doorgaande lijn
mediawijsheid vormen.

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school
Binnen de aanpak van de Bibliotheek op school werken bibliotheek en school samen rondom de thema’s Lezen en
Mediawijsheid. Mediawijsheid is een breed begrip en vraagt voor een volwaardige invulling om een brede expertise
en om veel inzet van de ondersteunende leesconsulent of mediacoach. In de praktijk blijkt dat bibliotheken in veel
gevallen nog een onvoldoende inhoudelijk en breed aanbod hebben op dit thema. Bovendien blijken er onvoldoende
mensen beschikbaar te zijn om beide thema’s kwalitatief goed uit te voeren.
Om de inhoud en kwaliteit van de aanpak te waarborgen en om de leesconsulenten die de scholen ondersteunen niet
teveel te belasten, kiest de Bibliotheek op school ervoor om binnen deze aanpak de focus te leggen op het onderdeel
Informatievaardigheden in groep 5-8. Dit ligt dicht tegen leesbevordering aan, want wie niet goed kan lezen is niet in
staat om informatie te zoeken, te vinden en te beoordelen. Ook is informatievaardigheden van oudsher al een goed
doorontwikkeld onderdeel van het aanbod van bibliotheken. Binnen de Bibliotheek op school is bewust gekozen voor
een kwalitatieve ondersteuning. De uitwerking van deze keuze wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.
Voor de leesbaarheid van deze Gids hanteren we een aantal vaste termen. Hieronder leest u wat er met de gebruikte
termen wordt bedoeld.
•

Leesconsulent = bibliotheekdeskundige (mbo of hbo) op het gebied van leesbevordering en
informatievaardigheden

•

Lees- en mediaplan = een leesplan rondom leesbeleid en leesbevordering, aangevuld met een
mediaplan rondom informatievaardigheden en een verdieping op mediawijsheid

•

Thema Mediawijsheid = mediawijsheid met de focus op informatievaardigheden
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Het doel van de samenwerking tussen
bibliotheek en scholen is betere
lees- en mediaprestaties van de
leerlingen in het primair onderwijs.

2. Over de Bibliotheek op school?

Waarom de Bibliotheek op school?
Het thema Lezen van de Bibliotheek op school is niet nieuw. De samenwerking tussen bibliotheek en school bestaat al
meer dan honderd jaar. Veelal verloopt deze samenwerking naar tevredenheid van school en bibliotheek. Het thema
Mediawijsheid is daarentegen nog redelijk nieuw binnen deze samenwerking.
Waarom dan de nieuwe aanpak van de Bibliotheek op school? Natuurlijk om de kwaliteit van de samenwerking op
het gebied van Lezen te verbeteren. En om ook Mediawijsheid in de komende jaren onderdeel te maken van deze
samenwerking. Maar de belangrijkste redenen zijn:

• Maatschappelijk belang;
• Efficiëntie;
• Kostenbesparing;
• Toekomstperspectief.

Maatschappelijk belang
De bibliotheek laat zien oog te hebben voor die thema’s die de maatschappij belangrijk vindt en daarin als
netwerkpartner een professionele en doeltreffende rol te vervullen. De thema’s Lezen en Mediawijsheid van de
Bibliotheek op school geven invulling aan deze maatschappelijke en politieke urgentie.
Efficiëntie
Het doel van de samenwerking tussen bibliotheek en scholen is te komen tot betere leesprestaties van de leerlingen
in het primair onderwijs. De beschikbare uren voor scholen vanuit de bibliotheek (in de persoon van de leesconsulent)
worden daarom nuttig besteed aan adviseren, instrueren, organiseren, faciliteren, begeleiden, ondersteunen en
uitvoeren in de klas, in de schoolbibliotheek en in de teamkamer.
Het werk van directies, managers en specialisten heeft een focus. Zij moeten in overleg met de lokale netwerkpartners
bouwen aan de hoogst haalbare vorm van samenwerking en zorgen voor deskundig advies en professionele
uitvoeringsondersteuning in de scholen. Dit werk mag niet verloren gaan aan het ontwikkelen van allerlei opleidingen,
modellen of formats. Binnen de Bibliotheek op school zijn daarom voor al deze randvoorwaarden tools, formats,
opleidingen en praktijkvoorbeelden voor iedere bibliotheek beschikbaar op www.debibliotheekopschool.nl. Deze zijn
allemaal getest door bibliotheken die al ervaringen hebben opgedaan met de aanpak van de Bibliotheek op school.
Kostenbesparing
Naast een kostenbesparing zorgt de Bibliotheek op school voor een kostenreductie door opschaling van lokale
initiatieven naar landelijke samenwerking. De Bibliotheek op school is op dit moment al een aanpak op lokaal,
regionaal, provinciaal en landelijk niveau. De bibliotheeksector kan door een betere afstemming tussen deze niveaus
kosten besparen op bijna alle bouwstenen. Dit kan ten goede komen aan de samenwerking met het onderwijs.
Toekomstperspectief
Binnen de aanpak van de Bibliotheek op school reorganiseert u als bibliotheek de samenwerking met uw vertrouwde
partner het primair onderwijs. Met deze reorganisatie ‘traint’ uw bibliotheekorganisatie de eigen vaardigheden en
competenties op het gebied van lobbyen, netwerken, marketing, onderzoek en business-to-business gericht werken.
De bibliotheek moet durven kiezen voor een focus op jeugd en jongeren. De gemeente en andere lokale partners
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ervaren hierdoor de bibliotheek als een innovatieve, daadkrachtige en maatschappelijk belangrijke partij. Vanaf dat
moment ligt er niet alleen een toekomstperspectief voor de bibliotheek als onmisbare partner voor het onderwijs,
maar ook bijvoorbeeld voor de kinderopvang door middel van het programmaonderdeel BoekStart in de kinderopvang.

Wat is de Bibliotheek op school?
De Bibliotheek op school is de aanpak waarbij basisschool en bibliotheek bouwen aan een gezamenlijke visie op het
meetbaar verbeteren van de prestaties op de thema’s Lezen en Mediawijsheid. Voor dit meerjarige ontwikkelproces
maken school en bibliotheek gebruik van de volgende tien bouwstenen.

bibliotheek, schoolbestuur en gemeente werken als netwerk
aan een gedeelde visie en borgen de doelen in hun beleid

bibliotheek en school zetten hun expertise in om de leesprestaties
van de leerlingen te verbeteren

alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde
collectie in een school en/of in een (digitale of mobiele) bibliotheek

de school heeft toegang tot de content van het ondersteunende
digitaal portaal van de Bibliotheek op school

de school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie,
doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan

in alle groepen is dagelijks aandacht voor lezen en zijn
activiteiten rondom leesbevordering en informatievaardigheden
8

alle betreffende kinderen en leerkrachten vullen de monitor in
en stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan op

De bouwstenen logistiek, exploitatie en marketing & communicatie worden ingezet door de bibliotheken. Zij zijn
ondersteunend aan de implementatie en uitvoering van de Bibliotheek op school.

de bibliotheek regelt voor de school een professionele logistieke
organisatie voor optimaal leenverkeer, online activiteiten en
administratie

de bibliotheek ﬁnanciert alle diensten grotendeels uit eigen
begroting en met coﬁnanciering van gemeente en scholen

de bibliotheek maakt voor de marketing en communicatie gebruik
van landelijk ontwikkelde modellen en uitingen, en vertaalt deze
naar de lokale situatie

Zijn alle bouwstenen noodzakelijk? Ja, want binnen de Bibliotheek op school zijn al deze onderdelen met elkaar
verweven. Maar dat wil niet zeggen dat alle bouwstenen moeten staan als een huis voordat u aan de slag kunt. Er zijn
echter drie elementen onmisbaar als u met de Bibliotheek op school gaat starten, te weten:

1. visie en ondernemerschap, bij school en bibliotheek;
2. draagvlak, binnen school en bibliotheek;
3. expertise rondom lezen en informatievaardigheden

Een uitgebreidere beschrijving van de thema’s en de tien bouwstenen die deel uitmaken van de Bibliotheek op school
is te lezen in hoofdstuk 4 en op www.debibliotheekopschool.nl.
Wanneer kan ik starten met de Bibliotheek op school?
U bent al begonnen met de Bibliotheek op school, want u bent een natuurlijke partner van het onderwijs. En de
gemeente vindt dat u een vanzelfsprekende rol heeft. Maar het verschil met de huidige dienstverlening van menig
bibliotheek ligt besloten in het combineren en verdiepen van de ontwikkelde bouwstenen tot een bouwwerk met een
stevig fundament binnen de thema’s Lezen en Mediawijsheid. Dit leidt tot een structurele aanpak, verankerd in beleid
van bibliotheek en primair onderwijs. Hoe ver u daarmee bent, kunt u zelf beoordelen. Maar voor advies kunt u altijd
terecht bij uw PSO-contactpersonen of op www.debibliotheekopschool.nl.
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3. De aanpak van de Bibliotheek op school

Netwerk tussen bibliotheek, gemeente en onderwijs
Een randvoorwaarde voor het succes en financieel en inhoudelijk borgen van deze aanpak is een sterk netwerk tussen
bibliotheek, onderwijs en overheid. Beginnend op strategisch niveau tussen directie, besturen en wethouder, voor het
borgen van de gezamenlijke visie in beleid. De bibliotheekdirecteur neemt het initiatief om met alle betrokken partijen
het gesprek te voeren over:
• een gezamenlijke visie op lezen en mediawijsheid;
• een gezamenlijke intentie om te investeren in mensen en middelen;
• een gezamenlijke intentie om per school de meest optimale de Bibliotheek op school neer te zetten;
• een gezamenlijke strategie om dit te bereiken.
Dit resulteert in een samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheek, besturen/scholen en gemeente.
Een gezamenlijk ondertekende visie en strategie biedt een sterke ingang om met alle scholen individueel om tafel
te gaan en de inhoud voor hun optimale de Bibliotheek op school vast te stellen. Het voorkomt een te vrijblijvende
invulling van de aanpak. Het vervolg ligt op het uitvoerend niveau, waar de leescoördinator van de school en de
onderwijsspecialist en leesconsulent van de bibliotheek een sleutelpositie hebben in het vaststellen van het lees- en
mediaplan en het uitvoeren van alle afspraken. Waarbij u voor ogen moet houden dat het traject van kennismaken tot
daadwerkelijk uitvoeren tijd en geduld vraagt op alle niveaus. Het bouwen aan een netwerk, een gezamenlijke visie en
een krachtige de Bibliotheek op school is een zaak van volhouden en vertrouwen.
Inhoudelijke ontdekkingsreis
Wanneer de bibliotheekdirecteur via het netwerk de deuren van de school heeft geopend, voert de onderwijsspecialist
het gesprek over de inhoud van de Bibliotheek op school. Dit gesprek vindt plaats met de directeur en leescoördinator
van de school. Het wordt een gezamenlijke zoektocht langs vragen als:
• Wat speelt er op uw school en in de omgeving waar uw school staat?
• Wat doet u nu al binnen de thema’s Lezen en Mediawijsheid?
• Waar kan het beter, waarom loopt het niet goed?
• Waar kan de bibliotheek helpen, waar wordt u blij van?
• Waar wilt u naartoe groeien, wat is uw ideale de Bibliotheek op school?
• Wat moet de bibliotheek daarvoor minimaal neerzetten in het eerste jaar?
• Waar gaan school en bibliotheek zich in het tweede en derde jaar hard voor maken?
Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen ontstaat er aan elke gesprekstafel een passende variant. Met de
bouwstenen van de Bibliotheek op school kunt u als bibliotheek minimaal een basis leggen om aan de wensen
van de school tegemoet te komen. Wie graag een optimaal resultaat wil, kiest bij voorkeur voor een optimaal
samenwerkingspakket per bouwsteen (zie bijlage 1). Hoe uw de Bibliotheek op school er uiteindelijk uit komt te zien en
hoe lang u er samen over doet om deze te bouwen, bepaalt u dus in gesprek met de school.
Opbrengstgericht samenwerken
Scholen moeten opbrengstgericht werken, wat inhoudt dat ze de opbrengsten van hun onderwijs regelmatig analyseren
en op basis van de resultaten dat onderwijs aanpassen. Voor een optimale samenwerking sluit de Bibliotheek op
school aan bij de procescyclus van het opbrengstgericht werken, een cyclus die de bibliotheken herkennen vanuit hun
kwaliteitszorg. Daarmee biedt de bibliotheek de school een aanpak in een taal en structuur die het onderwijs kent.
Financiële ontdekkingsreis
Het financieringsmodel is afhankelijk van de lokale invulling en kan dus per gemeente of zelfs per school verschillen.
Vaak is het al onderwerp van gesprek op het strategisch niveau en onderdeel van budgetafspraken, maar dan nog is
het raadzaam het gesprek over de (jaarlijkse) kosten per school te koppelen aan de inhoud per school.

11

Om antwoord te geven op de vraag met welke kosten u rekening moet houden op het moment dat u de Bibliotheek
op school voor scholen in uw werkgebied wilt toepassen is een rekenmodel ontwikkeld. Dit legt de basis voor de
onderhandelingen tussen school en bibliotheek over de wenselijke inhoud en uitrol in tijd. Deze zoektocht levert een
overeenkomst op tussen school en bibliotheek. Daarin wordt vastgelegd wat de school per leerling krijgt en wat de
bibliotheek levert, over welke periode het gaat, voor hoeveel leerlingen en hoe de financiering is verdeeld.
Routeplanner
Wie aan de slag wil met de Bibliotheek op school doorloopt een aantal belangrijke stappen. Elke lokale situatie vraagt
om een speciale aanpak, waardoor elke bibliotheek haar eigen weg bewandelt. In grote lijnen heeft elke directeur
dezelfde routeplanner in handen. Om u op weg te helpen, staan hiernaast de belangrijkste stappen van oriënteren tot
evalueren genoemd. In de paarse kaders staan de ondersteunende tools en formats uit de toolkit van de Bibliotheek
op school, die u onderweg in kunt zetten.
Stimulering
In 2013 en de volgende twee jaar wordt de landelijke uitrol van de Bibliotheek op school vanuit de landelijke organisaties
op drie manieren financieel gestimuleerd. Alle informatie, voorwaarden en aanvraagformulieren zijn te vinden in de
toolkit.
1. Financiële stimuleringsregeling vanuit Kunst van Lezen voor PSO’s en bibliotheken voor grootschalige uitrol van
de aanpak van de Bibliotheek op school in het eigen werkgebied. In 2013, 2014 en 2015 is € 300.000,- per jaar
beschikbaar om goede voorbeelden te creëren.
2. Inzet van financiële middelen vanuit Kunst van Lezen voor (grotendeels) subsidiering van trainingen voor
bibliotheekmedewerkers, voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en voor consolidatie van de
Monitor de Bibliotheek op school.
3. Vergoedingsregeling van BNL, die bedoeld is om bibliotheken te ondersteunen bij de aansluiting van scholen
op het digitale leerlingenportaal van de Bibliotheek op school. Voor 2013, 2014 en 2015 is per jaar gemiddeld
€ 500.000,- beschikbaar voor deze regeling.
De Bibliotheek op school in 2013 en verder
In 2013 is gewerkt aan een breed gedragen landelijke uitvoeringsorganisatie. De gesprekken hierover vonden op
strategisch niveau plaats tussen SIOB/BNL, Stichting Lezen en SPN. Op basis van een in juli vastgesteld uitvoeringsplan
12

start het landelijke projectteam in september 2013. Deze eerste samenwerkingsperiode loopt tot 31 december 2014. De
concretere plannen en resultaten worden beschreven in de update van deze Gids in het najaar van 2013.
Op uitvoeringsniveau is een cruciale rol weggelegd voor PSO’s en mogelijk andere
(samenwerkingsverbanden van) grote basisbibliotheken zoals de G4. SIOB en Stichting
Lezen ondersteunen deze organisaties op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend
niveau bij de ontwikkeling/innovatie, professionalisering en uitrol van de aanpak
van de Bibliotheek op school. De daadwerkelijke taken voor PSO’s bij de Bibliotheek op
school zijn te verdelen over:
• strategische inzet richting basisbibliotheken
• algemeen uitvoerend/faciliterend
• optioneel maatwerk
Kunst van Lezen en de nieuwe uitvoeringsorganisatie vanuit SPN blijven de Bibliotheek
op school volop ontwikkelen. Het volgende hoofdstuk toont alle ondersteuning, tools
en opleidingen per bouwsteen, die nu beschikbaar zijn of in de tweede helft van 2013
worden opgeleverd. Alle tools staan overzichtelijk weergegeven in bijlage 3 en zijn te
vinden in de toolkit op www.debibliotheekopschool.nl.

oriëntatie

Wat is
de Bibliotheek
op school?

JA

voorbereiding

Hoe ziet mijn
omgeving eruit en
is daar genoeg
interesse?

NEE
Volg eigen route

• Strategische
procesaanpak

Hoe moet mijn
organisatie eruit zien
en is daar genoeg
draagvlak?

• Handboek HRM

Wat staat me
ﬁnancieel te
wachten?

• Rekenmodel

JA

uitvoering

Is deze aanpak
(op dit moment)
haalbaar?

Waar/waarmee ga
ik beginnen?

• Implementatiewerkboek
• Dashboard

doorontwikkeling

Formuleer beleid:
visie en doelen

Ben ik bereid dit
op te nemen in
mijn beleid?

• Gids
• Website
• Bijeenkomsten

Hoe bouw ik voort?

• Brochure Werken
aan netwerken

NEE
Volg alternatieve
route / planning

Zie bijlage Gids
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4. Ondersteuning, tools en opleidingen

Thema:

Thema:

Om daadwerkelijk leesprestaties te verbeteren is het van

Binnen het brede thema van mediawijsheid ligt de focus op

belang dat alle leerlingen dagelijks de kans krijgen om vrij

informatievaardigheden voor groep 5-8 en dat wordt ook

te lezen, voorgelezen te worden en te praten over boeken,

als enige voorwaarde ondersteund vanuit de Bibliotheek op

zowel op school als thuis. In het leesplan ligt de nadruk dan

school. Dit is een bewust gekozen focus, omdat bibliotheken

ook op het vastleggen van structurele tijd en inspirerende

daarin een natuurlijke partner zijn voor het onderwijs. De

werkvormen om de leesmotivatie en de leesvaardigheid te

leesconsulent ondersteunt leerlingen en leerkrachten op

verhogen. De rol van de leerkracht en de inzet van ouders

zowel leesbevordering als informatievaardigheden binnen

zijn daarbij cruciaal. De bibliotheek biedt ondersteuning om

de aanpak van de Bibliotheek op school.

dat te optimaliseren. Daarnaast is er - binnen de geboden
richtlijnen - ruimte om losse leesbevorderingsactiviteiten

Het leesplan is uitgebreid met een mediaplan, waarin het

toe te voegen.

accent ligt op informatievaardigheden. Voor scholen die
zich ook op mediawijsheid in de breedte willen richten,

Ondersteuning, tools en opleidingen op

biedt het mediaplan een eerste aanzet. Daarnaast biedt de

www.debibliotheekopschool.nl

Bibliotheek op school richtlijnen en een online mediabank

• Brochure Van leesmotivatie naar taalprestatie:
handreikingen en werkvormen voor structurele

voor wie zich meer wil verdiepen in de andere competenties
van mediawijsheid.

leesbevordering, inclusief richtlijnen voor losse
activiteiten
• Brochure Gouden leestips voor ouders
• Drie korte instructiefilms over de onderwerpen
vrij lezen, de boekenkring (praten over boeken) en
boekintroducties
• Folder Vrij lezen op de basisschool
• Folder Praten over boeken op de basisschool

Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
• Beleidsnotitie Informatievaardigheden binnen de
Bibliotheek op school (SIOB)
• Brochure Slimmer zoeken
• Doorgaande lijn informatievaardigheden vanaf
groep 5

• Folder Voorlezen op de basisschool

• Richtlijnen voor losse activiteiten

• Projectenbank leesbevordering binnen Leesplan.nl

• Mediabank

15

Netwerken is een normaal onderdeel van elke gezonde bedrijfsvoering. Het is een manier om u strategisch te
oriënteren op uw toekomstige beleid: hoe liggen de kaarten van andere stakeholders, wat zijn hun belangen, in
hoeverre zijn hun belangen uw belangen, hoe waaien bepaalde winden, politieke stromingen, etc. Daar staat een
interne zoektocht tegenover: waar staat u zelf voor, welke waarden vindt u belangrijk, welke competenties hebt u in
huis? In de daaropvolgende strategie en het beleid maakt u een match tussen de beweging in de markt en uw eigen
wensen en kwaliteiten.
Om die strategische kant te ontwikkelen ondersteunt Kunst van Lezen bibliotheekdirecties met de campagne
Strategische leesbevorderingsnetwerken. Deze campagne bestaat uit een workshoptraject waaraan drie tot acht
bibliotheken tegelijkertijd deelnemen en een conferentie op provinciaal of regionaal niveau. Het doel is om bibliotheken
te ondersteunen bij de strategische en bedrijfsmatige omslag die nodig is om een groter en toekomstbestendig bereik
te realiseren van het educatieve programma in het algemeen en BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op
school in het bijzonder. Daarbij is de focus niet beperkt tot het primair onderwijs; ook het voorgezet onderwijs komt
aan de orde (in bijzonder het vmbo). Via de conferenties wordt ingezet op het versterken en verrijken van de relaties
van bibliotheekdirecties met strategische beslissers van kinderopvang, onderwijs en gemeente.

Ondersteuning, tools en opleidingen op www.debibliotheekopschool.nl
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•

Jaarplan 2013

•

Gids voor bibliotheken en PSO’s

•

Brochure Werken aan netwerken

•

Boekenlegger Werken aan netwerken

•

Brochure Meer lezen, beter in taal

•

Strategische procesaanpak

•

Implementatiewerkboek met dashboard

•

Stimuleringsregeling en aanvraagformulier 2013

Scholen zijn expert op het gebied van onderwijs in lezen. Bibliotheken
zijn expert als het gaat om leesbevordering en mediawijsheid. Door
deze expertise samen te voegen leren ze van elkaar en krijgt de
leerling het beste van beiden. Om dit te realiseren stelt de bibliotheek
een leesconsulent beschikbaar, die een aantal uur per week de
school helpt bij het uitvoeren van de activiteiten uit het lees- en
mediaplan. De school stelt een leescoördinator beschikbaar, die een
aantal uur per week samen met de leesconsulent de verbindende
schakel is tussen het team, de leerlingen en de ouders.

Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
•

Handboek HRM in de Bibliotheek op school

•

Functieprofielen van de leesconsulent mbo en
hbo en onderwijsspecialist hbo

•

Opleidingen en nascholingen binnen de Bibliotheek op school

•

Campagne strategisch netwerken voor directeuren (verzorgd door Kunst van Lezen)

•

Mbo-module voor leesconsulenten

•

Hbo-module voor onderwijsspecialisten

•

Mbo- en hbo-module informatievaardigheden

•

Mbo- en hbo-module didactische vaardigheden

•

Hbo-module leesbevordering/jeugdliteratuur voor zij-instromers

•

Train-de-trainer workshop Monitor de Bibliotheek op school voor het trainen van leesconsulenten

•

Workshop Monitor de Bibliotheek op school voor leesconsulenten

•

Train-de-trainer workshop Open Boek voor onderwijsspecialisten en leesconsulenten

•

Cursus Open Boek voor het opleiden van leescoördinatoren

•

Folder cursus Open Boek

•

Train-de-trainer ouders in de Bibliotheek op school
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De prioriteit binnen de Bibliotheek op school ligt bij een omvangrijke,
gevarieerde en actuele collectie boeken en aanverwante materialen
voor alle groepen in de school. Dit wordt gerealiseerd door het
inrichten van een fysieke schoolbibliotheek, eventueel aangevuld met
het regelmatig reserveren van boeken via een leerlingenportaal in de
bovenbouw en/of het klassikaal lenen in een (mobiele) vestiging. Waar
nodig aangevuld met het huren van projectondersteunende collecties.
De beste keus voor de samenstelling en het eigenaarschap van deze
collecties is afhankelijk van de te behalen doelen, de ligging van de school
ten opzichte van de bibliotheek en het beleid van de bibliotheek. Om te
zorgen dat alle leerlingen de aangeboden collecties ook daadwerkelijk
kunnen lenen en u als bibliotheek de leengegevens kunt volgen, zijn alle
leerlingen lid van de bibliotheek.

Ondersteuning, tools en opleidingen op www.debibliotheekopschool.nl
•

Handboek inrichting, collectie en beheer van een schoolbibliotheek

•

Basis titellijsten en bestellijsten voor groep 1-4 en 5-8

•

Advies leenrechtvergoeding

Alle informatie over de Bibliotheek op school voor bibliotheken, onderwijs
en gemeenten is beschikbaar via www.debibliotheekopschool.nl. Scholen en
bibliotheken krijgen via deze website ook toegang tot de monitor en het leesen mediaplan.
Leerlingen maken op school (en thuis) gebruik van een speciaal leerlingenportaal. Zij zoeken en reserveren hier boeken en vinden er informatie over
boeken of voor werkstukken in geselecteerde bronnen. Verder hebben leerlingen
hier inzage in hun eigen leengegevens en leeshistorie.
Er zijn twee versies van het portaal, die aansluiten bij de bibliotheeksystemen BicatWise (schoolWise) en VSmart
(V@school) van leveranciers HKA en Infor. Een derde systeem van leverancier Clientrix B.V. is in voorbereiding. De
portalen zijn door HKA en Infor in samenwerking met BNL gemaakt en gaan op termijn onderdeel uitmaken van de
landelijke digitale infrastructuur van de openbare bibliotheken. De portalen blijven voortdurend in ontwikkeling om
aan te sluiten bij de actualiteit en worden indien mogelijk uitgebreid met andere leveranciers en systemen.
Exportbestand leerlingen
Bibliotheken ondervinden problemen bij het collectief importeren van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem. Er is
veel handmatige correctie nodig, omdat het bestaande exportformat uit het leerlingvolgsysteem niet alle benodigde
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gegevens meeneemt. Om dit probleem te ondervangen laat BNL een speciaal de Bibliotheek op school-exportformat
ontwikkelen door de leverancier van het meest gebruikte leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarmee zal de import in
het (school)bibliotheeksysteem een stuk soepeler verlopen en zijn ook direct de juiste gegevens beschikbaar voor later
gebruik in de monitor. Dit exportbestand komt in het najaar van 2013 binnen Parnassys ter beschikking.
Productencatalogus de Bibliotheek op school
De productencatalogus is een handige op G!DS gebaseerde en uit diverse landelijke widgets bestaande ﬂexibele
website, waarmee de bibliotheek het lokale en landelijke aanbod aan producten, projecten en diensten kan presenteren
aan het onderwijs. De productencatalogus is zodanig opgezet dat bibliotheken deze (visueel) in hun eigen site kunnen
integreren. De productencatalogus kan ook de toegang tot de monitor en het lees- en mediaplan bieden.

Ondersteuning, tools en opleidingen op www.debibliotheekopschool.nl
•

De schoolbibliotheeksystemen schoolWise en V@school. Hierin zit een geïntegreerde
catalogus voor het zoeken en reserveren in de collectie van de school, de lokale openbare
bibliotheek en een bovenlokaal depot.

•

Uitleenfunctionaliteit

•

Leden/leerlingenadministratie (met exportformat)

•

Widgets met content verzorgd door BNL

•

Instructie en handleidingen voor het gebruik van het leerlingenportaal

•

Folder bibliotheeksystemen schoolWise en V@school

•

Vergoedingsregeling met modelfactuur en aanvraagformulier schoolbibliotheeksystemen

In het lees- en mediaplan beschrijven bibliotheek en school jaarlijks
de stappen die gezet worden om te komen tot de best passende de
Bibliotheek op school. Ze stellen de meest logische onderwijsdoelen
samen vast op basis van een aantal randvoorwaarden en bepalen met
welke activiteiten en diensten de thema’s Lezen en Mediawijsheid
worden gevuld om die doelen te bereiken.

Ondersteuning, tools en opleidingen op www.debibliotheekopschool.nl
•

Digitaal format leesplan

•

Digitaal format mediaplan

•

Leerdoelenmatrix

De Bibliotheek op school is een aanpak rondom de thema’s Lezen en Mediawijsheid. Als het fundament van collectie,
dagelijkse leesbevordering en informatievaardigheden in de bovenbouw goed is ingebed in de school, ontstaat er
ruimte om te kijken of er nog extra activiteiten plaats kunnen vinden. Deze losse activiteiten kunnen waardevol zijn
als aanvulling op het dagelijks vrij lezen en de doorgaande lijn informatievaardigheden. Het aanbod van deze losse
activiteiten stelt de bibliotheek zelf samen. Kwalitatief volwaardige activiteiten zijn te vinden in de projectenbank van
Leesplan.nl en in de Mediabank. Vanuit de Bibliotheek op school worden enkel richtlijnen gegeven om te zorgen dat het
losse aanbod goed aansluit binnen de totale aanpak.

Ondersteuning, tools en opleidingen op www.debibliotheekopschool.nl
•

Zie bij lezen en mediawijsheid voor de genoemde richtlijnen

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart. De monitor bestaat uit
digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4-8, voor leerkrachten en voor leesconsulenten. De uitkomsten
geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag
van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de
resultaten van de monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid.
Na een jaar wordt de volgende meting uitgevoerd, om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken
te maken.
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Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
•

Brochure Lezen meten - een basis voor beleid

•

Monitor rondom leesbeleving met 3 soorten digitale
vragenlijsten voor de leesconsulent, de leerkrachten van
groep 1-8 en alle leerlingen van groep 4-8.

•

Monitor rondom informatievaardigheden

•

Folder Meedoen met de monitor

•

Powerpoint Meedoen met de monitor

•

Handleiding Werken met de monitor

•

Format presentatie landelijke en lokale resultaten

•

Materialen voor trainers Werken met de monitor

Om een de Bibliotheek op school te ondersteunen moeten scholen over voldoende boeken voor hun leerlingen
beschikken. Dat kan door middel van een vaste collectie op school (in bezit van de school zelf of in bezit van de
bibliotheek) of door middel van een (aanvullende) wisselcollectie. Een wisselcollectie kan een vaste collectie per klas
zijn, die na een bepaalde periode wordt gewisseld voor een nieuwe wisselcollectie. Maar het is ook mogelijk boeken te
leveren op basis van individuele aanvragen van het kind. Dit is de voormalige boek1boek-variant.
Om wisselcollecties te leveren moeten bibliotheken een depot inrichten van waaruit de boekleverantie aan de
scholen plaatsvindt. Het opzetten, inrichten, financieren en exploiteren van een de Bibliotheek op school-depot is
geen eenvoudige zaak. Een aantal organisaties spreekt hier al intensief over.
Dit najaar komen logistieke modellen beschikbaar voor het opzetten van een
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depot. Op basis van de logistieke modellen komen er ook berekeningen voor
de investeringen die hiervoor nodig zijn en voor de jaarlijkse exploitatie. Op
basis van deze logistieke modellen en rekenmodellen kunnen bibliotheken een
afweging maken of en hoe zij een depot voor de Bibliotheek op school willen
opzetten.

Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
•

Logistieke modellen digitaal reserveren en leveren

Bij de aanpak van de Bibliotheek op school moeten bibliotheek, school en gemeente als eerste overtuigd zijn van het
gezamenlijke belang op het gebied van lezen en mediawijsheid. Maar snel hierna gaat het om het antwoord op de
vraag met welke kosten u rekening moet houden op het moment dat u de Bibliotheek op school voor scholen in uw
werkgebied wilt inrichten. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld. Dit
model sluit nauw aan bij de kaders, richtlijnen en standaardisering van
de inhoud die horen bij de aanpak van de Bibliotheek op school. Het
rekenmodel geeft ook een aanzet tot een antwoord op de vraag hoe de
kosten tussen de bibliotheek en de school verdeeld kunnen worden.
Dit helpt bibliotheken om met scholen afspraken op maat te maken.
Het landelijk advies is om scholen €10,- per leerling per jaar (exclusief
6% BTW) in rekening te brengen. Verder biedt het model inzicht in
de kostensoorten en -posten van de eigen administratie, die een rol
spelen bij de Bibliotheek op school.

Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
• Rekenmodel de Bibliotheek op school
• Toelichting bij het rekenmodel
• Rekenmodel digitaal reserveren en leveren
• Financieringsmodellen en toelichting op de BTW
• Advies leenrechtvergoeding

Het huidige rekenmodel is gebaseerd op de stand van zaken van september 2012. Inmiddels hebben zich tal van
nieuwe ontwikkelingen voorgedaan doordat er bijvoorbeeld een Stimuleringsregeling van Kunst van Lezen voor
pilotscholen en een Vergoedingsregeling voor schoolmediatheeksystemen van BNL zijn gekomen. Vooral rond de
schoolmediatheeksystemen is nu duidelijk hoe de verschillende leveranciers hiermee omgaan en wat dit voor de
bibliotheken betekent. Doordat nu bijna een jaar met het rekenmodel is gewerkt, zijn er nog verdere suggesties voor
verbeteringen naar voren gekomen. Dit najaar komt er een herziene versie van het rekenmodel waardoor deze weer
helemaal up-to-date is.
Ook van belang voor het rekenmodel is het aannemen van het Landelijk Uitvoeringsplan voor de uitrol, borging en
doorontwikkeling van de bouwstenen voor PSO’s en bibliotheken door de samenwerkende PSO’s Nederland (SPN).
In het geactualiseerde rekenmodel wordt rekening gehouden met de structurele financiering van de landelijke
ondersteuning voor de borging en doorontwikkeling van de Bibliotheek op school door PSO’s, bibliotheken of scholen.
In aanvulling op het rekenmodel komen er rekenmodellen voor bibliotheken die overwegen een depot in te gaan
richten voor de boekleverantie aan leerlingen (zie logistiek).
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Om de Bibliotheek op school goed te positioneren is het van belang om als bibliotheek een heldere boodschap uit
te dragen richting uw partners. Daarvoor moet u weten wat uw sterke punten zijn en wat u het onderwijs met de
Bibliotheek op school te bieden heeft. Vervolgens bepaalt u met welke communicatie-uitingen u die boodschap naar
het onderwijs brengt.
Het gesprek tussen school en bibliotheek is het belangrijkste communicatiemoment. Er zijn daarnaast verschillende
communicatie-uitingen ontwikkeld om u te helpen uw verhaal op een heldere manier over te brengen en om het
onderwijs te enthousiasmeren. De communicatie-uitingen zijn toe te spitsen op de lokale situatie en aan te passen
aan de wensen van uw samenwerkingspartners. Daarnaast is er een landelijke website www.debibliotheekopschool.nl
die het onderwijs kan raadplegen en worden er landelijk publicaties verzorgd.

Ondersteuning, tools en opleidingen op
www.debibliotheekopschool.nl
•

BrandGuide

•

Powerpoint voor onderwijs en gemeente

•

Folder Meedoen met de Bibliotheek op school

•

Magazine Daarom! De Bibliotheek op school

•

Pdf-generator met gebruikershandleiding voor
o.a. factsheet en poster
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•

Algemene voorwaarden de Bibliotheek op school

•

Samenwerkingsovereenkomst

•

Dienstverleningsovereenkomst

•

Toelichting bij overeenkomsten

•

Afbeeldingen en logo’s

•

Beeldbank voor promotie

•

Signingpakket met banier, posters, stickers en borden

•

Presentatie van de Bibliotheek op school op conferenties

•

Website www.debibliotheekopschool.nl voor bibliotheek, onderwijs en gemeente

Bijlage 1: Richtlijnen voor een optimaal samenwerkingspakket

De Bibliotheek op school is de aanpak waarbij basisschool en bibliotheek samen bouwen aan een gezamenlijke visie
op het meetbaar verbeteren van de prestaties op de thema’s Lezen en Mediawijsheid. Met de bouwstenen van de
Bibliotheek op school legt u als bibliotheek een minimale basis om aan de wensen van de school tegemoet te komen.
In deze minimale basis gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid,
• die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;
• waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;
• waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult 		
voor de leescoördinator en het team van de school;
• waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en
• waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan.
Bovenstaande zijn de landelijke normen voor de invulling van de verschillende bouwstenen. Hoe uw de Bibliotheek op
school er uiteindelijk uit komt te zien, bepaalt u met uw school op basis van lokale speerpunten, uitkomsten van de
monitor en specifieke wensen en behoeften. U bent een de Bibliotheek op school wanneer uw pakket een volwaardige
invulling geeft aan de bouwstenen die het opbrengstgericht samenwerken mogelijk maken.
Toch zijn er wel bepaalde richtlijnen te geven voor een optimale situatie, bijvoorbeeld om als stip op de horizon met
uw school in 3 tot 5 jaar naartoe te groeien. Die richtlijnen staan in deze lijst beschreven, waarbij de kwantificering
met name een rol speelt binnen de bouwstenen expertise, collectie en activiteiten. Op basis van ervaringen binnen
het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen en verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat uw de
Bibliotheek op school het beste resultaat oplevert wanneer u deze richtlijnen als uitgangspunt voor uw samenwerking
hanteert.
Meer toelichting op het wat en hoe van de Bibliotheek op school vindt u in deze Gids voor bibliotheken en provinciale
serviceorganisaties en op www.debibliotheekopschool.nl.

Netwerk en beleid
1. Alle partijen ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor minimaal 3 jaar.
2. Alle partijen borgen de continuïteit van de samenwerking in hun eigen beleid, begroting en interne organisatie.
3. Directie van bibliotheek en school en/of schoolbestuur en vertegenwoordiging uit de gemeente ontmoeten elkaar
regelmatig in een netwerk rond lezen en taal, bij voorkeur binnen de LEA. Het doel is om in samenhang activiteiten
te ontwikkelen en uit te voeren, en om deze samenhang te versterken en te bevorderen.
4. Op lokaal of regionaal niveau zijn bibliotheek en school vertegenwoordigd in een netwerk van leescoördinatoren,
met als doel praktijkervaringen uit te wisselen en kennis te delen.
Expertise
5. De bibliotheek stelt (in de opstartperiode van 2-3 jaar) voor 2-4 uur per week per school een leesconsulent
beschikbaar, die de school begeleidt in het uitvoeren van de Bibliotheek op school.
6. De school stelt minimaal één leescoördinator beschikbaar met 2-4 taakuren per week, die het team ondersteunt in
het uitvoeren van het lees- en mediaplan en die deelneemt aan een leescoördinatorennetwerk.
7. De leescoördinator van de school heeft minimaal de scholing Open Boek met succes afgerond of is daarmee
gestart.
8. De leesconsulent van de bibliotheek beschikt over een afgeronde mbo-opleiding op het gebied van onderwijs,
bibliotheekwerk, leesbevordering en informatievaardigheden of is daarmee gestart. Deze sluit aan bij het
functieprofiel zoals beschreven in de Bibliotheek op school.
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9. De onderwijsspecialist van de bibliotheek beschikt over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van
onderwijs, bibliotheekwerk en accountmanagement of is daarmee gestart. Deze sluit aan bij het functieprofiel
zoals beschreven in de Bibliotheek op school.
Collectie
10. Alle leerlingen en leerkrachten zijn op persoonlijke titel lid van de openbare bibliotheek, onder vermelding van
hun school en groep.
11. School en bibliotheek stellen gemiddeld 5-8 titels per leerling van groep 1 t/m 8 ter beschikking, bestaande uit
een passende mix van fysiek geplaatste en digitaal gereserveerde boeken. De mix bevat boeken over verschillende
onderwerpen (fictie en non-fictie) en leesniveaus.
12. Minimaal 50% van deze collectie - voor een doelgroep naar keuze - staat geplaatst op een centrale plek in de
school of geclusterd per bouw, bij voorkeur in een schoolbibliotheek. Deze bestaat uit een (wissel)collectie van de
bibliotheek en/of de (door de bibliotheek beoordeelde) eigen collectie van de school.
13. Deze basiscollectie is ingewerkt in een (school)bibliotheeksysteem waarmee alle uitleningen worden
geregistreerd.
14. De schoolbibliotheek kent dusdanige minimale openingstijden dat alle groepen voldoende gelegenheid krijgen
om hun leesmaterialen te ruilen en te lenen.
15. De overige circa 50% van de collectie - voor een doelgroep naar keuze - komt in de school via digitaal reserveren
(voor de bovenbouw) en/of via klassikaal lenen in een (mobiele) bibliotheekvestiging. Deze aanvulling kan ook
onderdeel uitmaken van de schoolbibliotheek onder punt 12.
16. Op basis van zaken als de te behalen doelen, de populatie in de school en de geografische ligging ten opzichte van
de bibliotheek, bepalen bibliotheek en school een passende mix van punt 12 en 15 om aan de minimale collectie
(punt 11) te komen.
17. De totale collectie wordt gepresenteerd in een stimulerende en kindvriendelijke leesomgeving.
18. De school stelt alle materialen beschikbaar voor vrij lezen in school en thuis.
19. De school is verantwoordelijk voor het beheer van de schoolbibliotheek, wat gedaan wordt door leerkrachten, de
leesconsulent, ouders, kinderen of andere vrijwilligers. De bibliotheek adviseert en helpt bij het opzetten van deze
schoolbibliotheek.
20. De bibliotheek is verantwoordelijk voor de kwaliteit, gevarieerdheid en onderhoud van de collectie.
21. De school is verantwoordelijk voor het beheer van de collecties in school en het dagelijkse gebruik ervan zoals
vastgelegd in het leesplan.
Lees- en mediaplan
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22. Bibliotheek en school leggen jaarlijks in het lees- en mediaplan alle te behalen doelen en resultaten voor de
school en alle activiteiten per groep vast, op basis van een digitaal format en aansluitend bij de voorwaarden
zoals hieronder per thema genoemd.
Activiteiten Lezen
23. De school zorgt ervoor dat in alle groepen vrij lezen, (interactief) voorlezen en/of praten over boeken dagelijks op
het rooster staat.
24. De bibliotheek zorgt d.m.v. scholing en een fysieke en digitale leesomgeving, dat het team voldoende kennis,
vaardigheden en materialen heeft om op inspirerende wijze met boeken te werken en het lezen enthousiast over
te brengen op de kinderen, ouders en collega’s.
25. Bibliotheek en school zorgen samen voor het stimuleren van lezen thuis en het betrekken van de ouders bij het
creëren van een stimulerende leesomgeving.
26. De school stimuleert het bezit van boeken door bijvoorbeeld samen te werken met de lokale boekhandel, door
boeken als prijs te geven bij wedstrijden en door informatie te geven over boekenseries.
27. De school heeft specifiek aandacht voor zwakke lezers (bijvoorbeeld door te zorgen voor een speciale collectie en
gerichte begeleiding) en voor sterke lezers (bijvoorbeeld door een naschoolse leesclub te organiseren).
28. Bibliotheek en school vullen de structurele leestijd waar nodig en wenselijk aan met losse
leesbevorderingsactiviteiten, mits deze aansluiten bij de kwaliteitseisen en richtlijnen zoals beschreven in de
brochure Van leesmotivatie naar taalprestatie.

Activiteiten Mediawijsheid
29. Bibliotheek en school stellen het leren van informatievaardigheden centraal binnen het brede scala van thema’s
rondom mediawijsheid. Dit gebeurt bij voorkeur in een doorlopende lijn van groep 5-8 en betreft het zoeken,
vinden, kiezen, beoordelen, selecteren, verwerken en presenteren van informatie uit fysieke en digitale bronnen.
30. De bibliotheek zorgt d.m.v. scholing en een fysieke en digitale leeromgeving, dat het team voldoende kennis,
vaardigheden en materialen heeft om een voorbeeldfunctie te geven als het gaat om mediawijs gedrag en om dit
enthousiast over te brengen op de kinderen, ouders en collega’s.
31. Bibliotheek en school vullen het jaarprogramma waar nodig en wenselijk aan met losse activiteiten
mediawijsheid, mits deze aansluiten bij de kwaliteitseisen en richtlijnen zoals beschreven in de Bibliotheek op
school.
Monitor
32. De school werkt jaarlijks mee aan een monitor rondom lezen en informatievaardigheden en stelt hiervoor alle
benodigde gegevens en mensen ter beschikking. Beginnend met een nulmeting in de aanloop naar de opening
van de Bibliotheek op school.
Digitaal portaal
33. De school geeft de website een prominente plek in de internetomgeving van de leerlingen en het team en/of
plaatst losse onderdelen uit deze website in de eigen leeromgeving.
34. De school stimuleert de leerlingen om de leesbevorderende en informatieve functionaliteiten van deze website
structureel te gebruiken.
35. De bibliotheek is verantwoordelijk voor het introduceren van de website en het instrueren van het team voor
optimaal gebruik.
36. De bibliotheek beschikt over een bibliotheeksysteem dat jaarlijks alle benodigde statistische leengegevens
oplevert om de resultaten van de monitor te verrijken.
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Bijlage 2: Blauwdruk implementatieplan
Bouwsteen

Netwerk &
beleid

Actie
Uitvoeren

• Strategisch netwerk opbouwen

Vaststellen

• Gezamenlijke visie en beleid creëren

Onderzoeken
Exploitatie
Vaststellen

Expertise

Marketing &
communicatie

Collectie /
Logistiek

Digitaal en ICT

Uitvoeren

• Leenrechtvergoeding
• Prijsbeleid
• Projectorganisatie instellen
• Scholingsplan (mn. leesconsulent /
onderwijsspecialist / directeur)

• Strategische procesaanpak
• Powerpoints/brandguide/folder/magazine/
factsheet etc.
• Brochure Meer lezen, beter in taal
• Brochure en boekenlegger Werken aan
netwerken
• Website www.debibliotheekopschool.nl
• Rekenmodellen
• Advies financieringsmodellen en BTW
• Advies leenrechtvergoeding
• Module leesconsulent mbo
• Module onderwijsspecialist hbo
• Module informatievaardigheden mbo/hbo
• Module didactische vaardigheden mbo/hbo
• Campagne strategisch netwerken
• Train-de-trainer, cursus en folder Open Boek
• Train-de-trainer, workshop en folder Monitor

• Voorbereiding reorganisatie

Uitvoeren

• Algehele communicatie (PR)
• Verkoop aan scholen

Vaststellen

• Propositie: wat – hoe – voor hoeveel
• Overeenkomsten sluiten

Uitvoeren

• Collectieadvies eigen bezit van de school
• Verhuur wissel/projectcollecties ed.
• Inrichtings- en beheersadvies
schoolbibliotheek
• Organiseren digitaal reserveren (of inrichten
eigen depot)
• Organiseren transport/logistiek

• Handboek inrichting, collectie en beheer
• Titellijst en bestellijst groep 1-4 en 5-8
• Logistieke modellen

• Schoolbibliotheeksysteem en
uitleenapparatuur beschikbaar stellen
• Protocol onderhoud lenersadministratie
• Monitoren uitleningen en gebruik
leerlingportaal
• Ingekochte en eigen content doorleveren
• Redactie op eigen content

• Aanbod geïntegreerd schoolbibliotheeksysteem/leerlingportaal
• Folder schoolbibliotheeksystemen
• Widgets met (ingekochte) content
• Handleiding en instructie voor gebruik
leerlingportaal

Uitvoeren

Uitvoeren

Vaststellen

Netwerk &
beleid

• Financieringsmodellen
• Dekkingsplan

Tools

Onderzoeken

Lees- en
mediaplan /
Activiteiten

Monitor

Stappen

Uitvoeren

Uitvoeren

• Invoeren/ondersteunen structureel vrij lezen/
leesbevordering
• Invoeren/ondersteunen doorgaande lijn
informatievaardigheden
• Uitvoeren cursus Open Boek tbv
leescoördinatoren
• Adviseren/inspireren/ondersteunen ouderskind-leerkracht-directie
• Herijken eigen losse aanbod in relatie tot
structurele leesbevordering
• Doelen en activiteiten in jaarprogramma van
lees- en mediaplan

• Brandguide/folder/magazine/factsheet/
poster/signingpakket etc.
• Website www.debibliotheekopschool.nl
• Overeenkomsten en algemene voorwaarden

• Lees- en mediaplan
• Leerdoelenmatrix
• Doorgaande lijn informatievaardigheden
• Brochure Van leesmotivatie naar taalprestatie
• Brochure Gouden leestips voor ouders
• Richtlijnen voor losse activiteiten
• Beleidsnotitie informatievaardigheden
• Projectenbank leesbevordering en mediabank
• Instructiefilmpjes leesbevordering
• Folders Stichting Lezen
• Brochure Informatievaardigheden

• Introduceren in schoolteam
• Organiseren en uitvoeren
• Terugkoppeling in team tbv nieuwe doelen en
activiteiten

• Brochure Lezen meten - een basis voor beleid
• Digitale monitor
• Powerpoint / folder / handleiding
• Materialen voor een training van
bibliothecarissen

• Strategisch netwerk evalueren en
onderhouden
• Leescoördinatorennetwerk onderhouden
• Evaluatie en doorontwikkeling aanpak
• Nieuwe verkoop / nieuwe overeenkomsten

• Zie bovenaan
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Bijlage 3: Overzicht toolkit
Bouwsteen

Niveau

Openbaar

Login

Netwerk &
beleid

Strategisch

• Jaarplan 2013
• Gids voor bibliotheken en

• Strategische procesaanpak
• Stimuleringsregeling
• Aanvraagformulier

provinciale serviceorganisaties

• Werken aan netwerken
• Boekenlegger Werken aan netwerken
• Meer lezen, beter in taal

• Implementatiewerkboek
• Dashboard bij werkboek

Uitvoerend
Expertise

Strategisch

stimuleringsregeling 2013

• Handboek HRM

• Functieprofielen leesconsulent en
onderwijsspecialist

• Overzicht opleidingen en nascholingen
Uitvoerend
Collectie

• Folder cursus Open Boek

Strategisch
Uitvoerend

• Handboek inrichting, collectie en beheer van een
schoolbibliotheek

• Basis titellijst groep 1-4 en 5-8
• Bestellijst groep 1-4 en 5-8
Digitaal
portaal

• Folder reglement vergoedingsregeling

Strategisch

bibliotheeksysteem

• Aanvraagformulier 2013 vergoedingsregeling
• Online enquête bij aanvraagformulier
• Modelfactuur vergoedingsregeling
Uitvoerend

• Folder bibliotheeksystemen (in pdf-generator)

Lees- en
mediaplan

Strategisch
Uitvoerend

• Digitaal format leesplan
• Projectenbank leesbevordering

Lezen

Strategisch

• Magazine Leesmonitor.nu

Uitvoerend

• Van Leesmotivatie naar taalprestatie (incl.

• Leerdoelenmatrix

richtlijnen voor losse activiteiten)

• Gouden leestips voor ouders
• Instructiefilmpjes: vrij lezen, praten
over boeken en boekintroductie

• Folders: vrij lezen, praten over boeken en
voorlezen

Mediawijsheid

Strategisch

• Beleidsnotitie Informatievaardigheden
• Brochure Slimmer zoeken

Uitvoerend

• Digitaal format mediaplan*
• Mediabank*
• Advies doorgaande lijn

informatievaardigheden groep 5-8*

• Richtlijnen voor verdieping en losse
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activiteiten*

Monitor

Strategisch

• Folder Meedoen met de monitor
• Brochure Lezen meten - een basis voor beleid

• Powerpoint training monitor
• Draaiboek training monitor
• Hand-out en opdrachten training monitor
• Hand-out planning 2013/2014
• Hand-out standaardrapportage monitor

Uitvoerend

• Online monitor lezen
• Online monitor

• Powerpoint Meedoen met de monitor
• Handleiding Werken met de monitor
• Powerpoint format landelijke resultaten

informatievaardigheden*

Logistiek

• Logistieke modellen digitaal reserveren en

Strategisch

leveren*

Uitvoerend
Exploitatie

• Rekenmodel
• Rekenmodel digitaal reserveren en leveren*
• Toelichting bij rekenmodel
• Advies leenrechtvergoeding
• Financieringsmodellen en advies BTW

Strategisch

Uitvoerend
Marketing &
communicatie

Strategisch

• Folder Meedoen met de Bibliotheek

• Brandguide
• Powerpoint informeren onderwijs
• Powerpoint informeren gemeente
• Algemene voorwaarden
• Samenwerkingsovereenkomst
• Dienstverleningsovereenkomst
• Toelichting bij overeenkomsten

Uitvoerend

• Signingpakket
• Beeldbank
• Afbeelding thema’s en bouwstenen
• Afbeelding opbrengstgericht werken

• Logo in JPG, GIF, PNG, PDF en EPS
• Factsheet (in pdf-generator)
• Poster Even voorstellen… (in pdf-generator)
• Gebruikershandleiding (in pdf-generator)

op school
• Magazine Daarom! de Bibliotheek
op school

Tools met een * worden in 2013 nog aan de toolkit toegevoegd.

De Bibliotheek op school
Basisscholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering
binnen het onderwijs! Het betreft een structurele meerjarige samenwerking specifiek gericht op
het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van
informatie- en mediavaardigheden van basisschoolleerlingen.
Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s
van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd in een ideale lees- en
mediaomgeving.
Een omgeving waarin lezen en nieuwe media volop de ruimte krijgen en waar
aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.
Kortom: de Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering
van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden
van basisschoolleerlingen. Dat eerste is essentieel. Taalvaardigheid
is immers dé bepalende factor voor schoolsucces. Ter illustratie:
door een kwartier vrij lezen per dag, leert een kind maar liefst
duizend nieuwe woorden per jaar!

