
de Bibliotheek

voor basisonderwijs

Veldhoven

Contact
Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden 
voor uw school te bespreken? Neem dan contact op met het team Jeugd & Educatie  
van de Bibliotheek Veldhoven:  

•	 jeugd@bibliotheekveldhoven.nl	
•	 040-253	29	01

Meer informatie
•	 www.debibliotheekopschool.nl	
•	 www.bibliotheekveldhoven.nl/basisonderwijs

“Als Leescoördinator ben ik heel blij met en tevreden 
over de samenwerking. De medewerkers van 
de Bibliotheek Veldhoven staan altijd klaar met raad 
en daad! En staan open voor op- en aanmerkingen 
vanuit de school.”  Gaby Zwijnenberg, openbare basisschool Dick Bruna 

“Sinds onze schoolbibliotheek vernieuwd is, als onderdeel 
van de Bibliotheek op school, krijg ik regelmatig leuke 
opmerkingen van de kinderen, zoals: 
Wow juf, nieuwe boeken, MAG ik gaan lezen?” 
Meta van der Linden, school voor speciaal onderwijs Zuiderbos 



Bouwsteen Omschrijving Wat doet de bibliotheek? Wat doet de school?

Netwerk en Beleid •	 Het onderwijs, de bibliotheek en de gemeente vormen een netwerk, 
waarin zij een gedeelde visie en gezamenlijke doelen op het gebied  
van lezen en mediawijsheid borgen in hun beleid. 

•	 Bibliotheek werkt samen met school (stichting) en gemeente aan  
een gedeelde visie en legt doelen beleidsmatig vast.

•	 School werkt samen met bibliotheek (en evt. gemeente) aan  
een gedeelde visie en legt doelen beleidsmatig vast.

Expertise •	 School en bibliotheek zetten gezamenlijk hun expertise in om  
de lees- en mediaprestaties van leerlingen te verbeteren.

•	 Een geschoolde Lees- en Mediaconsulent is beschikbaar voor  
15 minuten per (combi)groep per schoolweek , min. 1 uur per  
schoolweek. 

•	 Deze consulent is naar wens inzetbaar voor advies en uitvoering op  
het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. 

•	 Van school wordt een vergelijkbare ureninvestering gevraagd voor 
lees- en mediavaardigheden. 

•	 Voorkeur gaat uit naar min. één geschoolde Leescoördinator op school. 

Collectie •	 Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele, gevarieerde collectie  
in de schoolbibliotheek en in de Bibliotheek Veldhoven.

•	 Geeft advies over inrichten leesomgeving op school (collectie,  
meubilair, plaatsing, presentatie).

•	 Zorgt voor opbouw van actuele, gevarieerde schoolcollectie tot  
5 boeken per leerling, uit de collectie van de Bibliotheek Veldhoven.

•	 Biedt 1 schoolabonnement + 1 project- of themacollectie (à 10 boeken) 
per groep per schooljaar. 

•	 Van school wordt een investering van min. 3 boeken per leerling  
verwacht, aansluitend bij de richtlijnen van de Bibliotheek op school. 

Digitaal portaal •	 Geeft de mogelijkheid tot het zoeken in de (school) bibliotheekcollectie  
en het reserveren en registeren van materialen.

•	 Een plek waar leerlingen worden verleid en gestimuleerd tot lezen.

•	 Coördineert de implementatie van schoolbibliotheeksysteem Aura 
Junior.

•	 Financiert de opstart- en abonnementskosten van Aura Junior.
•	 Verzorgt de training Aura Junior voor schoolbibliotheekmedewerkers  

(bijv.  vrijwilligers, bovenbouwleerlingen). 

•	 Zorgt voor de hardware (pc + goede internetverbinding)  
en randapparatuur (bijv. scanner).

Lees- en mediaplan •	 De school legt in samenwerking met de bibliotheek visie, doelen  
en het jaarprogramma vast in een lees-/(media) plan.

•	 Ondersteunt school in het opstellen van een leesplan.
•	 Ondersteunt school in het uitbreiden van een leesplan naar  

een lees- en mediaplan.
•	 Ondersteunt school in de jaarlijkste bijstelling van het plan.

•	 Stelt in samenwerking met de bibliotheek een leesplan op.
•	 Breidt  - indien gewenst - in samenwerking met de bibliotheek  

het leesplan uit naar een lees- en mediaplan. 
•	 Zorgt ervoor dat het plan onderdeel wordt van het structurele  

(leesbevorderings) beleid van school.  

Activiteiten •	 In alle leerjaren is dagelijks aandacht voor lezen en er zijn activiteiten 
rondom leesbevordering en informatievaardigheden.

•	 Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn leesbevordering  
en mediawijsheid.

•	 De Lees- en Mediaconsulent van de bibliotheek kan adviseren over  
in te zetten activiteiten en de uitvoering ervan verzorgen. 

•	 Stelt jaarlijks een aanbod samen voor het basisonderwijs met  
activiteiten gericht op leesbevordering en mediawijsheid, waaruit  
een keuze gemaakt kan worden. Daarnaast kan de bibliotheek  
activiteiten op maat ontwikkelen. 

•	 Kan een keuze maken uit de activiteiten die zijn opgenomen in  
het jaaraanbod van de bibliotheek voor het basisonderwijs.

•	 Geeft wensen betreffende activiteiten en uitvoering door aan  
de Lees- en Mediaconsulent. 

Monitor •	 Met de jaarlijkse monitor wordt gemeten: leen- en leesgedrag  
en leesmotivatie van leerlingen, leesbevorderende gedrag van  
leerkrachten, leescultuur thuis.

•	 Meting kan aangevuld worden met informatievaardigheden.
•	 De resultaten kunnen worden vergeleken met de landelijke resultaten.

•	 Zorgt voor het instrueren van het schoolteam, een toestemmings- 
formulier voor de ouders, het invoeren van de benodigde gegevens  
en de digitale uitnodigingen voor het invullen van de monitor.

•	 Indien gewenst kan de Lees- en Mediaconsulent ondersteunen bij  
het invullen van de monitor door de leerlingen.

•	 Analyseert de resultaten en bespreekt deze met het schoolteam. 

•	 Zorgt voor het aanleveren van de benodigde gegevens.
•	 Vraagt, indien gewenst, ouders toestemming om hun kind deel  

te laten nemen aan de monitor.
•	 Alle leerkrachten en kinderen vanaf groep 4 vullen de digitale  

vragenlijst van de monitor in.
•	 De resultaten worden met de bibliotheek besproken en gebruikt om 

het lees- en/of mediaplan op of bij te stellen.

Landelijke aanpak 
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor 
het onderwijs. Scholen en bibliotheken werken hierbij structureel 
en opbrengstgericht samen aan taalontwikkeling, leesbevordering 
en mediawijsheid. Doel is om kinderen te stimuleren om meer 

te lezen, op school en thuis. Daarnaast leren ze om bewust 
en kritsch om te gaan met internet, sociale media en games. 

Meerwaarde 
De Bibliotheek op school zorgt voor een kwaliteitsverbetering op 

het gebied van lezen en digitale vaardigheden binnen het onderwijs. 
Een volwaardige schoolbibliotheek met een gevarieerde en actuele collectie 

vormt een belangrijke basis. Daarnaast ondersteunt een geschoolde Lees- en 
Mediaconsulent het schoolteam om het lees- en mediabeleid van school vorm te 

geven en uit te voeren. De jaarlijkse monitor meet hoe het per groep gesteld is met 
het lezen en de informatievaardigheden. Aan de hand daarvan kan een plan op maat gemaakt worden. 
Zo werken school en bibliotheek doelgericht samen aan de punten die extra aandacht verdienen. 

Met de Bibliotheek op school bieden school en bibliotheek de kinderen de beste kansen om hun taal-, 
lees- en mediavaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden vormen een stevige basis voor de verdere 
schoolcarrière. 

Bouwstenen
De Bibliotheek op school bestaat uit een aantal bouwstenen.  
Of die wel of niet ingezet worden en in welke volgorde,  
is afhankelijk van de wensen en de situatie van de school. 
	
Het overzicht op de pagina hiernaast geeft 
per bouwsteen aan wat de Bibliotheek Veldhoven 
biedt en wat verwacht wordt van school.

Kosten
De Bibliotheek op school is maatwerk en de kosten 
hangen daarom direct samen met de wensen van 
de school en de keuzes die gemaakt worden.  
Richtprijs is €12,50 per leerling per schooljaar (excl. btw).


