
De Bibliotheek op school
Een strategische samenwerking tussen scholen en de Bibliotheek

De Bibliotheek op school is een landelijk programma sinds 2011. 
De Koninklijke Bibliotheek voert in samenwerking met Stichting Lezen 
de landelijke regie over deze strategische aanpak van leesbevordering 
en informatievaardigheden. 

De programma’s Boekstart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op 
school voor PO en VO vormen een doorgaande lijn. 

Zeven bouwstenen
De Bibliotheek op school is opgebouwd uit zeven bouwstenen. Ze 
zijn onderling verbonden in een cyclisch proces en zorgen voor een
 ‘plan-do-check-act’ methode waarin het team, de leerlingen en de 
Bibliotheek prettig en effectief kunnen samenwerken.

Netwerk & Beleid: 
Met de Bibliotheek op school ga je een strategische samenwerking 
aan met de Bibliotheek om het lees- en mediaonderwijs te 
verbeteren. Daar maken we heldere afspraken over. 

De Bibliotheek ook op jouw school?
Ben je geïnteresseerd in wat de Bibliotheek op school voor jouw 
school kan betekenen? Neem dan contact op met Annemieke 
Michelot: am@debibliotheekveenendaal.nl of t. 0318 582651.

Kijk ook eens op de website: www.debibliotheekopschool.nl

(Voor)lees- en mediaplan: 
Samen met jou maken we een lees- en mediaplan dat het onderwijs-
programma op de school verrijkt en een bijdrage levert aan de doelen. 

Activiteiten: 
Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. 
Ook zijn er activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen 
thuis en digitale geletterdheid. 

Monitor: 
Je kiest bewust je doelen, waarna je wilt weten of je op de goede weg 
bent. De Monitor is daarin onmisbaar. 

Expertise: 
De leesmediaconsulent van de Bibliotheek adviseert en ondersteunt de 
opgeleide leescoördinator en het team van de school. 

Leesomgeving & Collectie: 
Een actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende omgeving is 
een verrijking voor het leesonderwijs. 

Digitale diensten: 
Alle leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en 
uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare 
informatie.


