3 X Bijzonder
met boeken

Boeken saai? Welnee. Deze voorbeelden
van Rotterdamse projecten maken
de wereld achter het boek leuk!

BIEB ESCAPE: KRAAK DE CODE

ZWERFBOEKEN GAAN OP REIS
De bedoeling van een zwerfboek is dat het
een grote reis aflegt en onderweg door zo
veel mogelijk mensen wordt gelezen. Toen
Arzu Akyilmaz, medewerker ouderbetrokkenheid bij de DaCosta School, met het project
van Stichting Kinderzwerfboek in aanraking
kwam, was ze meteen enorm gecharmeerd
van het idee. ‘Echt iets voor ons! De bibliotheek is hier een aantal jaar geleden weggesaneerd. Het Zwerfboekenstation is een mooi
alternatief om kinderen aan het lezen te houden.’ Inmiddels draait het Zwerfboekenstation
goed. Kinderen en ouders zijn erg enthousiast.
De eerste reeks boeken kreeg de school van
Stichting Kinderzwerfboek. Hele nieuwe boeken maar ook wat donaties. Akyilmaz: ‘Collega’s, ouders en kinderen doen er ook boeken
bij. En inmiddels is onze kast flink gevuld. Ieder boek krijgt een sticker met een code erop,
gekoppeld aan ons station. Dan kun je altijd
traceren waar een boek vandaan komt en het
daar eventueel weer naar toe terug brengen.
‘Maar dat hoeft niet’, zegt Akyilmaz. ‘Het
leuke van een zwerfboek is juist dat het door
het hele land kan gaan zwerven. Je neemt het
mee naar huis, je leest het en daarna kun je
het weer doorgeven aan iemand anders.’

www.kinderzwerfboek.nl

Voor je lol naar de bibliotheek? Natuurlijk
wel. Vooral sinds ze er een super spannende
Escaperoom hebben. Over boeken, dat dan
weer wel. Maar ook over Sudoku’s, Domino en
landen in de wereld. En met sleuteltjes, puzzels, kluisjes en codes. Consulent Annemieke
Boxem begeleidt de leerlingen tijdens het spel:
‘De Escaperoom is ontwikkeld door Cubiss en
bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Hij is geschikt voor
alle niveaus, van vmbo tot vwo. Ik heb hem
zelf ook uitgeprobeerd samen met een collega
en hij is behoorlijk pittig hoor!’ Het idee achter
BiebEscape is leerlingen te laten ervaren dat
de bibliotheek veel meer is dan alleen boeken.
‘Natuurlijk kun je die ook nog steeds lenen, en
dat zal ook altijd zo blijven. Maar met dit spel
geven we jongeren een positieve ervaring in
de bieb. Hopelijk blijven ze dan komen. Als je
ziet hoe geconcentreerd ze in het spel zitten
en hoe ze samenwerken om de code te kraken,
dat is geweldig om te zien. Ook de leraren zijn
onder de indruk.’

www.bibliotheek.rotterdam.nl/
diensten/onderwijs

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL:
EEN SUPERBIEB IN HET SO
‘Bij kinderen met autisme stagneert het
lezen vaak,’ vertelt Annelies Breevaart, logopedist en leesbehandelaar bij so De Piloot. In
het kader van haar studie Master SEN deed ze
onderzoek naar kinderen met autisme en lezen. ‘Deze kinderen hebben heel specifieke interesses en met verhalende boeken hebben ze
vaak moeite. Informatieve boeken vinden ze
wel heel leuk, maar ons aanbod op school was
minimaal. De boeken waren oud en onaantrekkelijk. Dat moest anders. Ik ben toen flink
gaan saneren én gaan samenwerken met de
Bibliotheek op School.’ Dankzij hen kregen de
kinderen leuke, aantrekkelijke en actuele boeken op school. Die werden om de zes weken
geleverd. Via een website konden ze er telkens
twee uitzoeken. ‘Dat was al beter dan voorheen’, zegt Breevaart. ‘Zelf de boeken kiezen
die jij leuk vindt, dat stimuleert en maakt lezen
leuk.’ Sinds de school een echte bieb heeft,
loopt het helemaal storm. Breevaart: ‘Het
aanbod is heel breed. Ze kunnen nu echt zelf
in de boeken bladeren en we hebben ook een
heleboel boeken over specifieke onderwerpen.
Perfect voor onze doelgroep dus. En ze komen
eens in een bibliotheek. Ze leren hoe het werkt,
hoe je boeken leent, en dat je ze weer terug
moet brengen. De drempel om later naar de
echte bieb te gaan, wordt zo veel kleiner.’

www.debibliotheekopschool.nl
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