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De school hoeft het niet alleen te doen; de Bibliotheek
(komt) op School

1. Het project Bibliotheek op School

In 2008 zijn voor het project Bibliotheek op School (onderdeel van het OCW-project
Kunst van Lezen-1) 30 taalpilotscholen geselecteerd om met hun bibliotheek te gaan

Conferentie 25  07-11-2011  09:12  Pagina 174



werken aan het verminderen van taalachterstanden bij kinderen door het plezier in
lezen te bevorderen. Inmiddels zijn er 170 basisscholen die samen met de bibliothe-
ken werk maken van leesbevordering. 

Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw
samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boe-
ken. Door structureel te werken aan leesbevordering werkt de school tevens aan kern-
doel 91. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Vrij lezen helpt bij het verwerven van woordenschat. Kinderen die gemiddeld een
kwartier per dag lezen kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1000 woorden per
jaar (Broekhof 2010). Leesbevordering draagt dus bij aan het versterken van taal- en
leesonderwijs. 

Een Bibliotheek op School is een volwaardige schoolbibliotheek die geborgd is in het
beleid van zowel de openbare bibliotheek als van de basisschool.

2. Wat biedt de bibliotheek op de Basisschool?

1. Een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. 
Bibliotheekpersoneel zet haar expertise in en ondersteunt de school bij het samen-
stellen en vormgeven van een schoolbibliotheek. Welke manieren zijn er om boe-
ken uitnodigend te presenteren? Zetten we de gemakkelijk te lezen boeken apart of
juist niet? 

2. Samenwerking bij de uitvoering van leesbevorderingslessen. 
De school stelt, met advies van de bibliotheek, een schoolleesplan op waarin (a) de
doelen voor leesbevordering zijn geformuleerd, (b) de afspraken zijn vastgelegd en
(c) de activiteiten worden uiteengezet. De school maakt daarbij gebruik van de
website www.leesplan.nl., een site met leesbevorderingsprojecten en een format
voor een leesplan. 
De bibliotheek kan helpen bij de uitvoering van het plan door voorbeeldlessen
rond boekpromotie te geven. De meerwaarde van de bibliotheekmedewerker in de
school is zijn of haar actuele boekenkennis en ervaring met leesbevorderingsprojec-
ten. 

3. Meetbare resultaten. 
Scholen werken met een uitleensysteem. De uitleengegevens zijn de leidraad voor
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1 Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.
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de opbouw van de collectie en geven informatie over gelezen boeken en dus ook
over de motivatie van de leerlingen om te lezen. Bibliotheken hebben veel ervaring
in het adviseren van kinderen bij het kiezen van boeken en kunnen die ervaring
overdragen. 

4. Introductie van leesbevorderingsprojecten waardoor kinderen meer gaan lezen, ook in
hun vrije tijd. 
Bibliotheekmedewerkers introduceren promotionele acties, zoals de Kinderjury. Ze
helpen de leerlingen met het kiezen en bespreken van de gelezen boeken.

5. De cursus Open Boek om leerkrachten op te leiden tot leescoördinator. 
Leescoördinatoren zijn de spil voor de leesbevordering op school. De leescoördina-
tor zorgt voor de basisvoorwaarden zoals ‘voldoende (voor)leestijd’, ‘kwaliteit van
werkvormen’, ‘deelname aan leesprojecten’ en ‘deskundigheidsbevordering van
leerkrachten’. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten vast in een
(school)leesplan.

N.b.: de mogelijkheden en prioriteiten per bibliotheek kunnen lokaal verschillen.

3. Wat biedt het project Bibliotheek op School?

In het project Bibliotheek op School is leesbevordering een vanzelfsprekende zaak op
meerdere niveaus binnen de school. School en bibliotheek maken afspraken over de
inzet. De directie faciliteert het team door geld en tijd beschikbaar te stellen. Kortom:
de school beschikt over mogelijkheden om leesbevordering vorm te geven. 
De grootste waarde van Bibliotheek op School is het stimuleren van een positieve atti-
tude ten opzichte van leesbevordering bij leerkrachten en leerlingen: leerkrachten
weten wat zij moeten doen om de gestelde doelen van leesbevordering te bereiken en
de leerlingen zijn gemotiveerd om meer te lezen.

4. Opbrengsten

Concrete opbrengsten zijn de stijging van het aantal leerlingen dat lid is van de bibli-
otheek en van het aantal geleende boeken per leerling in de bibliotheek en op school:
er is 65% groei in het aantal leerlingen dat lid is van de bibliotheek en het aantal uit-
leningen per leerling is gestegen met maar liefst 115%! De cijfers zeggen echter nog
onvoldoende over de leesmotivatie. Eind 2010 is daarom op 90 scholen een leesatti-
tudetoets afgenomen. In november 2011 wordt de toets voor de tweede keer afgeno-
men en kunnen de resultaten vergeleken worden.
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5. Ontwikkelingen en toekomst

• De ervaringen die werden opgedaan binnen het project Bibliotheek op School leiden
tot inzichten in de lokale en landelijke behoefte in het onderwijsveld. De biblio-
theek sluit daarop aan in diensten en producten, waardoor een samenwerking op
maat ontstaat.

• Jongeren en kinderen lezen minder. Bibliotheken beraden zich over hoe ze een
andere rol kunnen gaan vervullen. Een van de mogelijkheden voor een toekomst-
bestendige rol voor bibliotheken is een nauwere samenwerking met scholen.

• Het onderzoeksbureau Oberon heeft een landelijk overdraagbaar model opgesteld
voor het realiseren van een schoolbibliotheek op basisscholen.

• Kunst van Lezen werkt aan de ‘Monitor Schoolbibliotheken’. De monitor wordt als
pilot uitgezet in het schooljaar 2011-2012 en is vanaf 2012 beschikbaar. 

• Het onderzoek To read or not to read van Suzanne Mol wijst uit dat vrijetijdslezen
een drijvende kracht is achter geletterdheid en taalvaardigheid. Leeservaringen faci-
literen en beïnvloeden de taal-, lees- en spelvaardigheden door de hele ontwikke-
ling heen.

• Bibliotheek op School werkt systematisch aan leeservaringen.

Het uiteindelijke doel blijft dat kinderen op school, door gezamenlijke inspanning van
de school en de bibliotheek en door het project Bibliotheek op School, leesroutines aan-
gereikt krijgen en ervaren dat lezen leuk is. Een mogelijk effect is dat ze daarom meer
gaan lezen en daardoor beter worden in taal. 

6. Voorbeelden

Het leescircuit in de praktijk

Indy komt om half 9 enthousiast de klas binnen.
Nieuwsgierig kijkt zij op het bord wat zij vandaag mag gaan
doen. De dag begint met de dagopening en daar staat lezen!
Vandaag mag zij in het leesatelier kiezen. Indy vraagt aan de
juf of zij samen met Nabila mag. Uit de keuzelijst gedichten
kiezen de meisjes een gedicht van een dichter die heel erg ver-
liefd is. Zo verliefd dat hij alle woorden door elkaar haalt. In
plaats van warrig door de lente is hij lenig door de warte. De
dichter gebruikt nieuwe woorden die hij zelf bedacht heeft.  

Dat kunnen zij ook en Indy en Nabila maken de eerste bladzijde voor het Groot
Woordenboek voor Zelfbedachte Woorden. 
Kunst van Lezen-scholen in Utrecht vragen collecties boeken en andere materialen
aan bij de bibliotheek om het leescircuit aantrekkelijk en afwisselend te houden.
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Boekenmeter

In onze klas hebben wij met een aantal kinderen
een boekenmeter gemaakt. De bedoeling is dat we
allemaal samen heel veel boeken gaan lezen en dat
we op die boekenmeter aangeven hoeveel het er
zijn. 
Vandaag hadden twee kinderen, Sem en Meike, al
een boek uit en dat hebben ze meteen op de boe-
kenmeter gezet.

Leesbevordering bij zaakvakken

Het onderwerp van de geschiedenisles vandaag is ontdekkingsreizen. Meester
Jan leest voor uit het boek Lang geleden van Arend van Dam, het verhaal gaat
over Michiel de Ruyter. 
Michiel leefde lang geleden en hij mocht in tegenstelling tot andere kinderen
wel naar school. Daar luisterde hij zo slecht dat de meester hem naar huis stuur-
de. Na lang zeuren mocht Michiel naar zee en hij werd later zelfs kapitein. Toen
zijn schip werd aangevallen, liet hij de matrozen het dek insmeren met boter.
Alle piraten gleden uit. 
Dat was een slimme actie van Michiel, zegt de meester, kunnen jullie er ook nog
een bedenken? 

Bij de vensters van de canon zijn verhalende leesboeken geselecteerd (Pennen
2010).
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Het Poëziepaleis voor leerlingen van 4 tot 18 jaar 

De letters van dichters dansen op een blad 
Het lijken wel ballerina’s op een mat 
De woorden van een gedicht dansen 
en swingen 
Als je goed luistert kan je het gedicht 
horen zingen 
wat mooi is dat 

(Alinde Dekker, 9 jaar, Kinderen en Poëzie 2009/2010)
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