Welkom bij
de Bibliotheek
op school

De Bibliotheek op school
Op deze basisschool is een Bibliotheek op school aanwezig: een
moderne bibliotheek met een actuele collectie boeken, speciaal
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De Bibliotheek op school brengt
lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij kinderen. Van kleuters
tot achtste-groepers en van veellezers tot kinderen die moeite
hebben met lezen: ze vinden allemaal hun boeken in de schoolbieb.
De Bibliotheek op school is een samenwerking tussen de basisschool
en Bibliotheek De Kempen. Op school is regelmatig een lees-/
mediaconsulent van Bibliotheek De Kempen aanwezig. Deze brengt
leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid actief onder de
aandacht bij leerkrachten en leerlingen. Ook ouders kunnen bij de
lees-/mediaconsulent terecht met vragen over (leren) lezen.

Hoe werkt de Bibliotheek
op school?
De bibliotheek is tijdens schooluren
open voor leerlingen van de basisschool. Op een aantal scholen zijn
tijdens publieke openingstijden ook
ouders en verzorgers welkom in de
Bibliotheek op school.
Elk kind mag drie materialen tegelijkertijd lenen. De uitleentermijn
is drie weken, boeken die je via de
Bibliotheek op school leent, lever
je ook daar weer in. Lenen bij de
Bibliotheek op school is boetevrij.
De Bibliotheek op school heeft ook
een online portal, te bereiken via
www.bibliotheekdekempen.nl.
Daar kunnen kinderen snuffelen
en zoeken in de boeken van de
Bibliotheek op school.

Lid van de bieb
Bibliotheek De Kempen heeft meer
dan 100.000 kinderboeken in haar
collectie. Kinderen tot en met 17 jaar
mogen gratis lid worden. Je kunt
dan boeken uit alle vestigingen
kosteloos reserveren en laten
bezorgen in een vestiging naar
keuze. Ook kun je gratis e-books en
luisterboeken lenen. Wil je graag
boeken in de vestiging lenen maar
heb je nog geen pasje?
Kom dan even langs bij de Bibliotheek. In de Bibliotheek zijn ook
met regelmaat (gratis) activiteiten
voor kinderen en volwassenen. Ook
vind je op de website van de Bibliotheek jeugdpagina’s met allerlei
leuke leestips, tips voor kinderen die
moeite hebben met lezen, tips voor
ouders en handige informatie voor
werkstukken en spreekbeurten.

Zien we je snel?

Zien lezen, doet lezen!
Kinderen die aangemoedigd
worden om te lezen en die ouders
hebben die veel voorlezen, maken
meer ‘leeskilometers’. Daardoor
worden ze beter in lezen en lezen
ze met meer plezier. Wil je je kind
daarbij helpen? Besteed dan elke
dag aandacht aan lezen en voorlezen. Op de website van de Bibliotheek op school vind je volop tips
en informatie:
www.debibliotheekopschool.nl.
Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten
van lezen op taalontwikkeling (2011).
Uitgave van Kunst van lezen.

(Voor)lezen:
zo belangrijk!

Meer informatie en contact
www.bibliotheekdekempen.nl
Telefoon: 085 77 33 200
e-mail: info@bibliotheekdekempen.nl

Leren begint bij lezen: want wie kan
lezen en wie teksten begrijpt, kan
kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat een
schoolbibliotheek en de aanwezigheid van een lees-/mediaconsulent
voor betere leesresultaten van
kinderen zorgen. En dat is belangrijk. Kinderen die veel lezen scoren
namelijk hoger op taalvaardigheid
en kinderen die plezier hebben in
lezen behalen zelfs betere schoolresultaten. Door elke dag 15 minuten
te lezen, leert een kind maar liefst
1.000 nieuwe woorden per jaar.
Vrij lezen heeft een positief effect
op woordenschat, spelling,
grammatica, begrijpend lezen en
schrijven.

