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Met de Bibliotheek op school kan
iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren.
foto Petja Buitendijk

Meer lezen, daar gaat het om bij de Bibliotheek op
school. Door een kwartier lezen per dag leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar. Dat gegeven is voor een stad
als Rotterdam, met haar grote aantal laaggeletterden en
kinderen met lees- en taalachterstanden, van bijzondere
betekenis.
Vorig jaar schreef het ROM al over de eerste ervaringen van scholen met de Bibliotheek op school.
De deelnemende scholen waren blij dat er een
manier was gevonden om leesbevordering te structureren. Het schoolteam was niet langer afhankelijk
van die ene enthousiaste leerkracht die ook weer
weg kan gaan. Verder kon de schoolbibliotheek
worden opgeschoond als dat nodig bleek.
Met de Bibliotheek op school kan elke basisschool
een volwaardige schoolbibliotheek, al dan niet
digitaal, realiseren. Er kan worden gekozen uit twee
varianten.
Bij de variant ‘schoolbibliotheek’ wordt in overleg
met de school een actuele collectie boeken samengesteld, bestaand uit boeken voor alle groepen.
Deze collectie is een aanvulling op het boekenbestand in de school en wordt twee maal per jaar

vervangen door een nieuwe. Een van de leerkrachten wordt tot leescoördinator geschoold.
De ‘digitale schoolbibliotheek’ is de tweede variant.
Vanaf groep 4 bestelt de leerling, al dan niet onder
begeleiding van de leerkracht, om de vier weken
maximaal twee boeken. De groepen 1, 2 en 3
krijgen een wisselcollectie, die twee maal jaarlijks
wordt gewisseld. Ook bij deze variant is er een
leesconsulent en wordt een interne leescoördinator
geschoold.
De Bibliotheek op school staat uiteraard in het teken
van het taal- en leesbeleid van de school. Daarom
wordt er een lees- en mediaplan opgesteld voor
structurele aandacht van het vrij lezen, voorlezen en
praten over boeken op school. Scholen die belangstelling hebben kunnen zich nog aanmelden. U
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