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Dit document geeft een samenvatting van de jaarlijkse kwaliteitscyclus die de Bibliotheek op school voorstaat na de 

opstartfase. Het is opgebouwd aan de hand van de bouwstenen uit de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act). Voor de uitvoering van 

de kwaliteitscyclus worden tools gebruikt uit de bouwstenen (Voor)lees- en mediaplan, Activiteiten, Monitor en Netwerk & 

Beleid. Als het om de inhoud gaat, komen alle bouwstenen aan de orde. Een gesprek naar aanleiding van de Monitorrapportage, 

aan de hand van de Handleiding Werken met de Monitor, kan bijvoorbeeld gaan over de bouwsteen Leesomgeving & Collectie.

Gebruik dit document om de verschillende fases van de kwaliteitscyclus te plannen en voor te bereiden. Bij elke fase worden de 

tools genoemd die beschikbaar zijn in de bijbehorende Toolkit op pro.debibliotheekopschool.nl. 
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Uitvoering voorbereiden
• Periode: Oktober-November
• Tools: 

 » Handleiding voor Werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Monitor de Bibliotheek op school promotiefilm
 » Folder en Powerpoint Meedoen met de monitor
 » Hand-outs en opdrachten bij training
 » Planning monitor blanco format
 » Webinars Werken met de monitor en Scholen motiveren

Monitor uitvoeren
• Periode: December-Februari
• Tool:

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)

Resultaten analyseren
• Periode: April-Mei
• Tools: 

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Schooljaarplan (lopend)
 » Webinar Masterclass analyse monitorgegevens

Scholen motiveren: zet de monitor in als middel, niet als doel.

Rapportage bespreken (en doelen stellen) met directie en leescoördinator
• Periode: Mei-Juni
• Tools: 

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Format monitorpresentatie po voor school
 » Instructie grafiekgenerator
 » Gespreksleidraad monitorgesprek ouderpartnerschap

Rapportage presenteren (en doelen stellen) voor schoolteam
• Periode: Mei-Juni
• Tools: 

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Format monitorpresentatie po voor school

Samenwerking evalueren
• Periode: Tweede helft schooljaar
• Tools: 

 » Sterrenchecklist
 » Daarom: acht argumenten
 » Gids voor PSO’s/POI’s

Doelen stellen: bedenk bij dit proces samen met de leescoördinator hoe je draagvlak kunt creëren bij het hele schoolteam. 
Betrek zo mogelijk de leerkrachten bij dit proces.

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder geval 
gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur in de kinderopvang, op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor de kinderen, zoals jeugdbibliotheek.nl. Digitale 
diensten ondersteunen andere bouwstenen.

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder geval 
gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur in de kinderopvang, op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor de kinderen, zoals jeugdbibliotheek.nl. Digitale 
diensten ondersteunen andere bouwstenen.
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Werkwijze bepalen met leescoördinator
• Periode: Juni
• Tools:

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Praatplaat
 » Leerdoelenmatrix
 » Leesplan format en Mediaplan
 » Leesplan ouderpartnerschap format

Begeleiden invullen Schooljaarplan
• Periode: Juni
• Tools:

 » Handleiding voor werken met de Monitor (incl. Bijlage)
 » Leesplan format en Mediaplan
 » Leesplan ouderpartnerschap format

Vraaggericht werken: bedenk welke dynamiek je nastreeft in het bepalen van de vraag. Hoeveel ruimte biedt je scholen hierin? In 
hoeverre bepaalt jouw aanbod de keuzemogelijkheden?

Schooljaarplan vertalen naar Bibliotheekjaarplan
• Periode: Jun-Sep
• Tools:

 » Schooljaarplan
 » Bibliotheekjaarplan

Uitvoeren jaarplannen
• Periode: Sep-Jun
• Tools:

 » Schooljaarplan en Bibliotheekjaarplan
 » Toolkits Activiteiten, Leesomgeving & Collectie, Expertise, Digitale geletterdheid

Uitvoeren jaarplan: gebruik het Bibliotheekjaarplan om de juiste voorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van het jaarplan 
op de school. Neem daarin ook de bouwstenen mee die in het midden van de kwaliteitscyclus staan: Expertise, Leesomgeving & 
Collectie en Digitale diensten.

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder geval 
gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur in de kinderopvang, op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor de kinderen, zoals jeugdbibliotheek.nl. Digitale 
diensten ondersteunen andere bouwstenen.

Netwerk & Beleid

Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij 
doelen worden geborgd in beleid.

Expertise

Organiseren van deskundigheidsbevordering (m.b.v. opleidingen, handleidingen en instructies, congressen, 
onderzoeksrapporten) voor bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk. De expertise is in ieder geval 
gericht op het verbeteren van de (voor)leescultuur in de kinderopvang, op school en thuis.

Leesomgeving & Collectie

Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en 
fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van een boekenhoek of schoolbibliotheek, plekken om rustig 
(voor) te lezen en professionele intermediairs. 

(Voor)lees- en mediaplan

Op tactisch niveau samenwerken volgens een doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Activiteiten

Dagelijks aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering 
en leescultuur, waaronder aansluiten bij jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingscampagnes.

Monitor

Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om inzicht te geven in de opbrengsten van de 
tactische samenwerking, en om de resultaten te koppelen aan het (voor)lees- en mediaplan.

Digitale diensten

Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals 
een website voor professionals of een ouderwebsite, en voor de kinderen, zoals jeugdbibliotheek.nl. Digitale 
diensten ondersteunen andere bouwstenen.


