De Bibliotheek op school
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet.
Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar
ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en
teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Kinderen die plezier
hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen
heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend
lezen en schrijven.
De nieuwe bibliotheek en Bibliotheek op School
De nieuwe bibliotheek is met een startsubsidie van de afdeling Onderwijs van de
gemeente Almere in staat gesteld een start te maken met de Bibliotheek Op School,
in de eerste tranche nog Bieb@School geheten. De samenwerking met ASG als
grootste bestuurder van, openbare, scholen in Almere is vruchtbaar geweest in het
vormen van een netwerk en goodwill bij alle scholen.
Wat houdt de Bibliotheek Op School in voor het onderwijs, de bibliotheek en
de gemeenten?
 Er wordt gestreefd naar een structurele samenwerking tussen school,
bibliotheek en gemeente.
 Het project is gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatieen mediavaardigheid van de leerlingen.
 Door het project ontstaat een goede samenwerking tussen kundige en
opgeleide leescoördinatoren en leesconsulenten.
Leescoördinator en leesconsulent
De samenwerking tussen de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator
van de school is een essentieel onderdeel van de Bibliotheek Op School. Zij zijn
voor hun specifieke taak toegerust en geschoold. De leesconsulent begeleidt de
leescoördinator bij de uitvoering van wat is vastgelegd in het, samen opgestelde,
lees-en mediaplan en de leescoördinator ondersteunt het team in school. Er wordt
structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid ingeroosterd, er wordt een goede
doelgroepgerichte collectie boeken en materialen in een aantrekkelijke omgeving
binnen de school geplaatst en alle leerlingen zijn lid van de openbare bibliotheek.
Uitwisseling van kennis en ervaring
De leescoördinator en de leesconsulent maken deel uit van een netwerk van
leescoördinatoren, dat door de bibliotheek is opgericht en wordt aangestuurd. Op
deze manier wisselen zij opgedane kennis en ervaring uit.

