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*NIEUW*  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.  

*NIEUW* Kan ik als leesconsulent weer de school in als alle leerlingen 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 
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.  
 

 
1 https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/veelgestelde-vragen-over-weer-naar-school/ 
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https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Protocollen/20200514_Handreiking%20voor%20Boekstart%20bij%20protocollen%20KO%20JGZ%20en%20VOB.pdf?utm_source=Mail+bibliotheekmedewerkers+ten+tijde+van+corona+%28medewerkers%29&utm_medium=email&utm_campaign=Mail+bibliotheekmedewerkers+ten+tijde+van+corona+-+20+mei+2020+333488
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/netwerk%20en%20beleid/20200528_handreikingdbosvobijprotocollenvo-raadenvob1.pdf
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/veelgestelde-vragen-over-weer-naar-school/


 
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.   

 
 
 
*NIEUW*  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. 

*NIEUW*  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.  
 
*NIEUW*  Kan ik nog vakantietasjes bestellen voor vakantielezen 2020? 

Bibliotheken kunnen nog tot 1 juni lege Vakantieleestasjes (€ 0,99 per stuk) bestellen in het 

bestelportal. Op Leesplan.nl zijn verschillende materialen voor in het tasje te downloaden.  

De scholen van mijn bibliotheek staan niet in een ‘krimpgebied’. Kan ik Vakantielezen ook op een 

andere manier organiseren dan beschreven in de handreiking?  

Ja, natuurlijk. Je kunt bijvoorbeeld ook deze zomertopboeken bestellen of meedoen aan de digitale 

thuiseditie (als Scoor een Boek) van Biblionet Groningen. *NIEUW* Op 27 mei werd daar over een 

uitleg gegeven.  

Zie ook de oplossingen van andere bibliotheken op BiebtoBieb. Stichting Lezen meldt dat op 8 juni het 

filmpje beschikbaar is dat de Kinderboekenambassadeur maakt voor ouders over Vakantielezen. Dit 

komt op www.kinderboekenambassadeur.nl .  

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. Het 

kernteam gaat onderzoeken waar en hoe deze ook na de crisis geordend kunnen worden en 

toegankelijk blijven.  
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https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2020/online-voorlezen-en-auteursrecht
https://www.eduforce.nl/catalogsearch/result/?cat=&q=zomertopboek
https://www.biebtobieb.nl/download/443381-66696c65/750b1fe618ce4814fb0409f185551f35be1dc835/Vakantielezen%202020%20-%20Digitale%20Thuiseditie.pdf
https://www.biebtobieb.nl/download/443381-66696c65/750b1fe618ce4814fb0409f185551f35be1dc835/Vakantielezen%202020%20-%20Digitale%20Thuiseditie.pdf
mailto:j.robben@biblionetgroningen.nl?subject=Digitale%20thuiseditie%20Vakantielezen
https://www.youtube.com/watch?v=MnfSh42x984&feature=youtu.be
https://www.biebtobieb.nl/do/question?id=442680-7175657374696f6e#445960-726573706f6e7365
http://www.kinderboekenambassadeur.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=396424-666f6c646572


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

dan waarschijnlijk niet met alle leerlingen 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 

 

 

*NIEUW* 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 

ministerie van OCW bericht dat deze termijn beperkt kan blijven tot 36 uur. 

*NIEUW* 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 beperkingen.  

 

 

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

Ja, tijdens de persconferentie op 19 mei werd aangekondigd dat de ontvangst van groepen tot 30 

personen vanaf 1 juni weer mag in overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor 

publiek. Met uiteraard 1,5 meter afstand tot elkaar. Plaatsen moeten vooraf gereserveerd worden en 

er vindt altijd een checkgesprek plaats. Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis. N.B. Er is op 

dit moment (22/5) nog geen duidelijkheid over de opening c.q. gebruik van toiletten.  

Onze Open Boek cursus is in het voorjaar 2020 afgelast. Hoe kan ik deze in het najaar 2020 wel 

aanbieden?  
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https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=396424-666f6c646572
https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/covibook/?utm_campaign=22+april+2020&utm_source=LOWAN-PO&utm_medium=email
https://www.tvcn.nl/persconferentie/


Afhankelijk van hoe alles zich ontwikkelt, zou je voor cursussen voorlopig kunnen kiezen voor twee 

opties: Je gaat voor een ‘normale’ versie met wat aangepaste werkvormen en een kleine groep in een 

grote ruimte met 1,5 m afstand tussen de deelnemers en neemt alle benodigde 

voorzorgsmaatregelen. Of je werkt de fysieke Open Boek cursus om naar een webinar of onlineversie. 

Ideeën of voorbeelden daarvan kun je delen met andere trainers in de Biebtobiebgroep Trainers Open 

Boek.  

 

 

  

 

 

Bouwsteen Monitor & Lees- en mediaplan 

 

 

Bouwsteen Marketing & Communicatie 

 


