
Hierbij werken we samen met het  
onderwijs en gemeenten en geven we  
dagelijks aandacht aan leesplezier en  
digitale geletterdheid.

Met de Bibliotheek op school haal je  
de expertise van onze speciaal opgeleide 
lees- en media consulent in huis. Die  
ondersteunt leerkrachten wekelijks  
een aantal uur. 

Bevorder het leesplezier en  
de taalontwikkeling van je 
leerlingen met de Bibliotheek  
op school. 

Met de landelijke aanpak  
van de Bibliotheek op school 
stimuleren we kinderen en 
jongeren om meer te lezen.

De Bibliotheek 
op school

Daarnaast leiden we minimaal één leer  kracht 
op tot leescoördinator, die nauw samen-
werkt met de lees- en mediaconsulent.  
Samen maken zij een lees- en mediaplan 
waarin de visie en doelen, het actieplan en 
het jaarprogramma worden beschreven.  

De Bibliotheek op school is altijd op maat 
naar behoeften en het aantal leerlingen.  
In overleg met de school zorgen wij voor 
een aantrekkelijke collectie boeken, als er 
niet al een schoolbibliotheek aanwezig is. 

Door 15 minuten vrij lezen  
per dag leert een kind 1000 

nieuwe woorden per jaar.



 

Wil je weten wat de Bibliotheek op school 
voor jullie kan betekenen? Neem dan  
contact op met:

MARISKA BREMEN (primair onderwijs)
mbremen@westfriesebibliotheken.nl 

DIANE ENSING (voortgezet onderwijs)
densing@westfriesebibliotheken.nl

Op onze website vind je meer informatie 
over de Bibliotheek op school: 
westfriesebibliotheken.nl/dbos 

De effecten van de Bibliotheek op school zijn:
• Ontwikkeling in taal- en leesvaardig-

heden: leerlingen besteden meer tijd aan 
lezen en worden daardoor betere lezers.

• Verrijking informatievaardigheden:  
leerlingen worden handiger in het  
zoeken naar informatie in boeken of  
op het internet en ze beoordelen de  
gevonden informatie beter.

• Actuele en rijke boekencollectie.
• Een stevige basis voor de verdere  

schoolcarrière van kinderen.
• Inzicht in resultaten met behulp van  

de bijbehorende monitor.
• Structurele samenwerking tussen  

onderwijs, bibliotheek en gemeente. 

De Bibliotheek op school creëert 
betere en leukere lezers.

Hoe doen we dat met de Bibliotheek  
op school? We maken gebruik van deze 
bouwstenen:


