
DIENSTENPAKKET DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL HOOGEVEEN 

 

Binnen de aanpak de Bibliotheek op school maken Bibliotheek en School afspraken over 

de volgende thema’s en bouwstenen: 

 

Lezen: 

- in elke groep wordt minimaal 15 minuten per dag aandacht besteed aan vrij lezen, 

voorlezen of praten over boeken; 

- waar gewenst en mogelijk vinden (structurele) aanvullende 

leesbevorderingsactiviteiten plaats, bij voorkeur in een doorgaande lijn 

leesbevordering en/of aansluitend bij landelijke campagnes. 

 

Mediawijsheid: 

- in de bovenbouw wordt aandacht besteed aan mediawijsheid  bij voorkeur in een 

doorgaande lijn; 

- het thema mediawijsheid krijgt meer aandacht in het team en krijgt een vaste plek in 

het beleidsplan en curriculum. 

 

Collectie: 

- elke leerling heeft eenvoudig toegang tot een gevarieerde en actuele collectie; 

- de collectie staat op een vaste plek in de school, al dan niet aangevuld met collecties 

die worden geleend van de  bibliotheek. De school zorgt voor ruimte met de nodige 

aansluitingen voor elektriciteit en dataverkeer. Gebruik van data en elektriciteit, 

schoonmaak en andere bijkomende kosten komen voor rekening van de school.  

- alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek en bij voorkeur ook lid van de 

bibliotheek (na/met instemming van de ouders) 

- uitleningen worden geregistreerd in het schoolbibliotheeksysteem ten behoeve van de 

monitoring van het lees- en leengedrag van de leerlingen. 

 

Monitor: 

- alle leerkrachten vullen jaarlijks de digitale vragenlijst uit de monitor in rondom hun 

leesbevorderende activiteiten in de groep en alle leerlingen van groep 4-8 vullen 

jaarlijks de digitale vragenlijst uit de monitor in rondom hun leesattitude en 

leesfrequentie; 

- de bibliotheek zorgt jaarlijks voor een terugkoppeling van de resultaten; 

- samen met het team leerkrachten worden de resultaten vertaald naar nieuwe doelen 

en activiteiten in het lees- en mediaplan en de invulling van de Bibliotheek op school. 

 

Lees- en mediaplan: 

- de leescoördinator van de school legt jaarlijks samen met de specialist lezen van de 

bibliotheek alle beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische afspraken vast in het 

(digitale) lees- en mediaplan dat door de schooldirecteur wordt geaccordeerd.  

- samen met het team worden jaarlijkse de resultaten uit de schoolmonitor vertaald 

naar nieuwe activiteiten leesbevordering en mediawijsheid. De leesmediaconsulent 

legt dit vast in een jaaractiviteitenplan. 

 

Digitaal portaal: 

- voor het beheer van de schoolbibliotheek, waaronder het vastleggen van de 

uitleningen en het monitoren van het lees- en leengedrag van de leerlingen, maakt de 

school gebruik van een door de bibliotheek geleverd schoolbibliotheeksysteem;  

- De school verzorgt de pc/ laptop en zorgt voor de werving van ouders en dat het 

uitleenproces goed is geregeld. 



- via dit digitale portaal kunnen leerlingen op school (en thuis) niet alleen boeken 

zoeken en reserveren, maar ook geselecteerde bronnen raadplegen voor informatie 

over boeken of voor werkstukken en hun eigen gegevens en leeshistorie inzien 

(optie); 

- leerkrachten en directie maken gebruik van www.debibliotheekopschool.nl voor 

informatie over de aanpak, het lees- en mediaplan, de monitor en praktische tools 

voor het uitvoeren van de activiteiten. 

 

Expertise 

- bij voorkeur is er een leerkracht  geschoold tot leescoördinator en heeft een nader te 

bepalen aantal uren in de week/maand om deze taak te verrichten. 

- de bibliotheek stelt deskundige leesmediaconsulenten  ter beschikking voor een nader 

te bepalen aantal uren in de week voor uitvoeringsondersteuning in de school ( per 

week 4 uur leesmediaconsulent op 500 lln). 

 

 

http://www.debibliotheekopschool.nl/

