
De bibliotheek op school als 

instrument voor optimale 

ontwikkelkansen voor kinderen.  

 

Samen sterk met  



Waarom? 

Het leven van Lisa  

https://www.youtube.com/watch?v=vW7qAw5lNXA


● 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? 

● Dat dit bijna 1 op de 10 Nederlanders is? 

● Veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand 

hebben van 2.000 woorden? 

● Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen  een 

taalachterstand heeft van 2,5 jaar 

 

 

Wist u dat? 



Veel kinderen horen thuis te weinig woorden 

● Een kind uit een gezin met ongeschoolde/laaggeschoolde ouders 

hoort ca. 615 woorden per uur 

● Een kind uit een gezin met ouders met een redelijk opleidingsniveau 

hoort ca. 1.251 woorden per uur 

● Een kind uit een gezin met hoog opgeleide ouders hoort ca. 2.153 

woorden per uur 

 

 

 

Sociale achtergronden 



    De taal van de ouders  

is het meest bepalend voor  

de taalontwikkeling van een kind. 

 

Ouders en taal 



 
                 taalrijk gezin  

 
                 taalarm gezin 
 

Ontwikkeling woordenschat 

op de basisschool 



 

● Taalachterstand is niet meer in te halen 

● Woordenschatonderwijs levert slechts 400-800 woorden per jaar 

● Kinderen uit taalzwakke en anderstalige gezinnen vormen de 

risicogroep 

 

Gevolgen 



Vrij lezen, een remedie? 

“Sommige leerkrachten koppelen vrij lezen los van taalonderwijs. 
Dat is jammer! Vrij lezen is toch ook taalonderwijs?” 

(Bibliotheek op de basisschool) 

 



Met 15 minuten lezen per dag, lees je 

1 miljoen woorden per jaar en groeit 

de woordenschat met  

ca. 1.000 woorden per jaar 

 

 

Ruim baan voor vrij lezen! 



• Gaan leerlingen meer lezen  

 

 

• Worden ze beter in lezen  

 

 

• Worden ze beter in taal 

 

 

• Kunnen ze beter leren 

 

 

Met plezier in lezen... 



     Daarom! 

Taalvaardige kinderen 
hebben de toekomst! 



De Bibliotheek op school... 

 

● vergroot het plezier in lezen en verbetert de taal-, lees- 

en informatievaardigheden van kinderen. Meetbaar!  

 

● is een gezamenlijke strategische netwerkaanpak voor 

bibliotheken, primair onderwijs en overheid.  

 

 

 

 

 

 

 



De Bouwstenen 



De bibliotheek op school in Zeeuws-Vlaanderen. 
Hoe uw Bibliotheek op school eruit mag zien 





Eigen collectie van de school 

 

Aangevuld met: 

● Thema-collecties 

● Leescollecties 

● Digitaal reserveren  

● Klassikaal lenen 

● Leesbevorderingsproducten 

 
● http://onderwijs.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/producten  

 

 

Collectie 

http://onderwijs.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/producten


 

Structurele aandacht voor: 

 

● Lezen 

● Vrij lezen ( liefst een kwartier per dag) 

● Voorlezen 

● Thuis lezen en praten over boeken 

 

 

Lezen 



“Soms zitten er wel vijf 

kinderen tegelijk in het 

leeshoekje. Duim in de 

mond, helemaal weggedoken 

in hun boek” 

 

 

“Een positieve leeservaring 

is altijd leidraad in 

leesbevordering en 

literatuureducatie.” 

 

Expertise 

  De Leesconsulent 



 

“De taak van de leescoördinator in de 

school is om samenhang in het 

leesonderwijs aan te brengen. Het 

plezier in lezen staat daarbij voorop!” 

Expertise  
  De Leescoördinator 



Digitaal portaal 

V@school 

 

 

 

http://iguana.zebi.nl/url=zbschkamet


Digitaal portaal 

 

www.debibliotheekopschool.nl 

 

 

http://www.debibliotheekopschool.nl/


Lees- & Mediaplan   

● De visie, doelen, activiteiten en het jaarprogramma worden 

vastgelegd. 

● Er worden afspraken gemaakt over hoe school en de bibliotheek 

samenwerken aan leesbevordering en mediawijsheid. 

● Ouderbetrokkenheid is een vast onderdeel in het leesplan 

●  www.leesplan.nl  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

http://www.leesplan.nl/
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De Monitor   



De Monitor 



De Monitor 



De Monitor 



 

● Kinderboekenweek 

● Nationale Voorleeswedstrijd 

● Nationale Voorleesdagen 

● Kinderjury 

● De Jeugd krakerscompetitie 

● Leesbevorderingsprojecten 

● Mediawijsheid/informatievaardigheden 

● Groepsbezoeken 

 

Digitale productencatalogus 

www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/educatie.html 

 

 

Activiteiten 

http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/educatie.html
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● Een netwerk van bibliotheek, onderwijs en gemeente, waarin zij 

een gedeelde visie en gezamenlijke doelen op het gebied van 

lezen en mediawijsheid borgen in hun beleid. 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

Netwerk 



1     +     1      =     3 

Het effect van de Bibliotheek op school 



 

www.debibliotheekopschool.nl 

 

 

Namens Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen 

 

Marleen Lammens – m.lammens@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 

Consulent jeugdbibliotheekwerk 

 

 

 

Samen! 
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