
De Bibliotheek Midden Brabant

Welkom! We gaan om 14.45u van start

7 januari 2021

Webinar deel 3: Leesbevordering en
de Bibliotheek



Moon de Jong
Leesconsulent VO Bibliotheek MB (Waalwijk)
Docent Nederlands 2College Durendael (Oisterwijk)
moondejong@bibliotheekmb.nl

mailto:moondejong@bibliotheekmb.nl


Inhoud

• Doelen
• Een boek kan het verschil maken

-Leesautobiografie
-Waarom zou je lezen?
-De helpende volwassene, dat ben jij!

• Aanbod van de bibliotheek op en met scholen
• Zelf bruikbare boeken zoeken en vinden



Doelen
Na dit webinar:

• Weet je niet alleen waarom lezen op school en thuis belangrijk is, maar wil je dit ook 

aanmoedigen

• Weet je op welke plekken (bronnen) je aan leesinspiratie kunt komen voor jezelf en 

voor leerlingen

• Heb je een idee van de samenwerking die scholen aan kunnen gaan met de 

bibliotheek en de rol van de leesconsulent

• Heb je zelf een boek gevonden dat je kunt gebruiken tijdens je les (bij jouw vak of een 

onderwerp dat je aanspreekt)





Leesautobiografie

▪ Wat is je bijgebleven van een boek 

dat je vroeger las?

▪ Wat zou je leerlingen mee willen

geven als je terugkijkt naar jouw

leesautobiografie?



De lezende docent

▪ Passen de boeken die je leest bij je professie?

▪ fictie en non-fictie

▪ boeken voor jeugd/jongeren of 

volwassenen

▪ graphic novel/beeldverhaal

Mijn tip: 

Lees jeugdliteratuur! Dit is 

vaak kort en bondig. Je 

herkent wat leerlingen lezen 

en kunt daarbij aansluiten. 



Graphic novels of beelverhalen bij het vak biologie



Waarom zou je lezen?

(denk los van de schoolse vaardigheden, wat levert het je op?)

• Beantwoord de vraag op het whiteboard



Stichting Lezen, 

leesmonitor 2017



Boekenplatform Langzullenwelezen.be



De helpende volwassene, dat ben jij

Aidan Chambers, Leespraat 2012



De bibliotheek als brug tussen school en de lezer



Aanbod van de bibliotheek op en met scholen

▪ Scholierenpassen 

▪ Bibliotheekbezoek

▪ Collecties

▪ Boekproeverijen voor leerlingen en docenten

▪ Schrijversbezoeken

▪ Taal-/leesplan (Taal-/leesbeleid in de school)

▪ Voorleeswedstrijd Read2Me

▪ Facts checken

▪ BiebEscape

▪ Poëzieprojecten

Wat voor 

samenwerking heeft 

jouw stageschool 

met de bibliotheek? 





www.jeugdbibliotheek.nl

▪ Grote database van

boeken, filmpjes en informatie

▪ Zowel fictie als non-fictie 

▪ Voorbeeld: dood

(levensbeschouwing, biologie, 

vertrouwenspersoon, 

maatschappijleer)

▪ Makkelijk zoeken voor 

leerlingen en dus ook voor 

jou

Tip: Kijk voor vmbo ook zeker 

eens in een leeftijdscategorie 

lager!

http://www.jeugdbibliotheek.nl/


Aan de slag! (richtlijn 5 min)

▪ Ga naar www.jeugdbibliotheek.nl

▪ Maak een keuze voor de leeftijdscategorie die bij jouw 

klassen past 

▪ Kijk bij ‘Werkstuk & spreekbeurt’ of ‘Boeken op onderwerp’

▪ Kies een boek waarvan je denkt dat je het zou kunnen 

gebruiken in je les

▪ Gebruik evt. het filter links in beeld

▪ Maak in de Padlet een notitiebriefje aan met daarop je 

vak, de titel en schrijver van het boek dat je gevonden 

hebt, of het fictie of non-fictie is en ten slotte hoe je het 

denkt in te zetten voor je vak.

▪ Al klaar? Vind je nog meer dat bruikbaar is?

https://padlet.com/moondejong/boekinspiratie
QR-link naar padlet

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://padlet.com/moondejong/boekinspiratie


Terugkoppeling padlet

En zo kun je 

verder voor 

jouw vak!



Terugkoppeling doelen

Als het goed is… :

• Weet je nu niet alleen waarom lezen op school en thuis belangrijk is, maar wil je dit ook 

aanmoedigen

• Weet je nu op welke plekken (bronnen) je aan leesinspiratie kunt komen voor jezelf en 

voor leerlingen

• Heb je nu een idee van de samenwerking die scholen aan kunnen gaan met de 

bibliotheek en de rol van de leesconsulent

• Heb je nu zelf een boek gevonden dat je kunt gebruiken tijdens je les (bij jouw vak of 

een onderwerp dat je aanspreekt)



Bedankt voor je aandacht

Blijf of ga 

lezen!

Motiveer!

Ga in op leesvragen 

en ga in gesprek

Deel je enthousiasme 

en je tips (met 

leerlingen maar ook 

onderling)

Prikkel de 

leerlingen
Laat je verrassen


