
De Bibliotheek
op school



“Alle kinderen komen  
(digi)taalvaardig van school!”

Dat is ons streven. Lezen en digitale vaardigheden zijn essentieel om 
later goed deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het zijn ook 
vaardigheden die niet elk kind voldoende beheerst. Daar moet ver-
andering in komen. Door de kennis en kunde van de bibliotheek en 
school te bundelen zorgen we voor een goede basis voor elk kind. 
 
Met de Bibliotheek op school werken we samen aan het versterken 
van leesplezier en digitale geletterdheid. Samen geven we gehoor 
aan de oproep voor een Leesoffensief, spelen we in op de steeds  
digitaler wordende wereld, stimuleren we de ouderbetrokkenheid en 
zetten we in op een positieve leescultuur op school en thuis. Zo willen 
we bereiken dat geen enkel kind meer laaggeletterd van school komt. De Bibliotheek op school: 

een bewezen formule 

De Bibliotheek op school is een 
suc cesvolle landelijke aanpak met 
vaste bouwstenen. Maar elke school 
is anders. Jouw vragen, behoeften 
en expertise koppelen we aan onze 
specifieke kennis, ervaring, collectie 
en educatieve projecten. Zo vormen 
deze bouwstenen de fundering van 
een passende ondersteuning met 
een invulling en uitwerking die op 
maat wordt afgestemd.

De bouwstenen
 
 
1. Actuele en gevarieerde collectie 
in een inspirerende leesomgeving. 
Inclusief een digitaal portaal voor 
het zoeken en uitlenen van boeken. 

2. Deskundige inzet van de lees- 
mediaconsulent van de bibliotheek. 
Deze adviseert en ondersteunt de 
lees/taalcoördinator, leerkrachten, 
het team van de school, ouders en 
leerlingen.  

3. Dagelijks aandacht voor lezen en 
mediawijsheid in de school. 

4. Jaarlijkse doelen en activiteiten 
worden in samenspraak vastgelegd 
in een lees-/mediaplan. Elke twee 
jaar worden de resultaten in kaart 
gebracht op basis van een monitor. 



Rijk leesaanbod 

Elke Bibliotheek op school heeft een aan-
trekkelijk ingerichte schoolbibliotheek met 
een brede collectie actuele boeken. Jaarlijks 
wordt 10% van deze boeken vervangen. Zo 
bieden we altijd een evenwichtige en inspi-
rerende collectie voor alle niveaus. 
De basiscollectie is naar wens aan te vullen, 
bijvoorbeeld peuterboeken, eerste lees-
boekjes, Engelse boeken en boeken rondom 
jaarlijks terugkerende thema’s. 

Expertise

De leesmediaconsulent is structureel 
verbonden aan de school. Ze draagt haar 
expertise over aan leescoördinatoren, leer-
krachten en ouders. Dat kan in een team-
vergadering, tijdens een studiedag, ouder-
informatieavond of open dag van school. 
Ze kunnen adviseren over onder andere 
leesplezier, een positieve leescultuur thuis, 
mediaopvoeding en digitale geletterdheid. 
De leesmediaconsulent ondersteunt ook bij 
de verdere ontwikkeling van het leesbeleid 
en adviseert rondom digitale vaardigen. 
Ook kan de leesmediaconsulent onder 
verantwoordelijkheid van een leerkracht 
lessen verzorgen, begeleiden bij projecten 
of individuele ondersteuning geven aan 
(groepjes) leerlingen die een steuntje in de 
rug nodig hebben.

Flexibele inzet van projecten, 
workshops en Bibliotheek- 
bezoeken

In de educatiewebshop van Bibliotheek 
De Kempen vind je tientallen projecten en 
workshops rondom leesplezier, leesbevor-
dering, digitale geletterdheid en nieuwe 
media. Een Bibliotheek op School kan er elk 
schooljaar een aantal, afhankelijk van het 
leerlingenaantal, gratis inzetten. In samen-
spraak met de leesmediaconsulent wordt 
in het jaarplan vastgelegd welke het beste 
aansluiten op de persoonlijke behoeften en 
doelen van de school. Het is het hele school-
jaar door mogelijk om tegen vergoeding 
extra projecten,  workshops of bibliotheek-
bezoeken af te nemen. 

Hoe werkt de Bibliotheek op 
School? 

Ongeveer 25% van de directe kosten wor-
den bij de school in rekening gebracht. De 
overige 75% wordt bijgedragen door de Bi-
bliotheek, om vanuit haar missie bij te dra-
gen aan een geletterde samenleving. Voor 
de Bibliotheek op School wordt een vast 
bedrag per leerling in rekening gebracht.

Geïnteresseerd in het concept Bibliotheek op school?

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Telefoon: 085 77 33 200
e-mail: info@bibliotheekdekempen.nl  


