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1.Inleiding
Bibliotheek Venlo is als BredeBieb de schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum
het maatschappelijk hart van Venlo. Ze is de spil in het bevorderen van lees- en taalontwikkeling van
kinderen en is daarmee de samenwerkingspartner van het onderwijs op dit gebied.
De bibliotheek heeft met alle scholen in haar werkgebied een samenwerking en sinds 2016 hebben 40
scholen een Bibliotheek op school (dBos). dBos wordt ingezet als middel om de taal- en leesontwikkeling
te stimuleren.
De relatie met het onderwijs heeft een stabiele basis maar nu op de meeste basisscholen ervaring is met
dBos, is het tijd om de dienstverlening door te ontwikkelen. Vragen die daarbij relevant zijn, zijn onder
andere: Welke actuele ontwikkelingen spelen er, waar lopen basisscholen tegen aan, waar zit de
toegevoegde waarde van de bibliotheek en hoe kan de bibliotheek basisscholen nog beter op maat helpen
bij lees- en taalonderwijs?
Dit beleidsplan primair onderwijs is de leidraad voor de dienstverlening aan het Primair Onderwijs (PO)
voor de komende drie jaar. In het kader van de wenselijke doorgaande leerlijn 0-18 jaar zijn er aparte
beleidsplannen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Voortgezet Onderwijs (VO) die aansluiten
op dit beleidsplan.

2.Huidige situatie en relevante ontwikkelingen
Er zijn diverse ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid primair onderwijs. Ook de huidige situatie is
hierop van invloed.
2.1. Extern
Landelijk
•
Er is veel landelijke aandacht voor (voorkomen) van laaggeletterdheid.
•
Vanuit het landelijke programma Tel mee met Taal is extra aandacht om laaggeletterdheid te
verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen. Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en
Steunpunt Basisvaardigheden zijn hier onder andere mee bezig.
•
21e eeuwse vaardigheden zijn de motor achter het hedendaagse onderwijs (www.kennisnet.nl).
•
Bibliotheken richten zich met name op kritisch denken, informatievaardigheden, mediawijsheid,
samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. Zie figuur 1.

Figuur 1: 21e eeuwse vaardigheden Kennisnet

•

•
•
•

Landelijk is steeds meer aandacht voor een doorgaande leeslijn 0-18 jaar, de verbinding van VVE
naar PO krijgt steeds concreter vorm door het ontstaan van Kindcentra. Verbinding van PO naar VO
staat nog in de kinderschoenen.
Scholen zetten in op passend onderwijs, kinderen dienen op maat onderwijs te krijgen.
Jaarlijks verlaat nog altijd 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand.
Diverse landelijke onderzoeken en bronnen geven aan dat (voor)lezen al bij baby’s kan beginnen om
woordenschat, lees- en taalontwikkeling te stimuleren:
Kinderen die in een taalrijke leeromgeving opgroeien ontwikkelen hun taal beter. Vooral
thuis is dit van belang, daarna pas op school. Bron: Meer voorlezen, beter in taal, Kunst van
Lezen 2014.
Taalontwikkeling valt of staat met wat kinderen in hun omgeving horen. Uit onderzoek blijkt:
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dat een kind uit een gezin met ongeschoolde/laaggeschoolde ouders 615 woorden per uur
hoort.
Ø dat een kind uit een gezin met ouders met een redelijke opleiding 1.251 woorden per uur
hoort.
Ø dat een kind uit een gezin met hoogopgeleide ouders 2.153 woorden per uur hoort.
Bron: Hart & Risley, 1995
15-20% van de 4-jarigen gaat met een taalachterstand naar school. Dit is met een reguliere
taalmethode niet in te halen. Extra interventies zijn hiervoor nodig. Bron: Kees Broekhof,
Sardes.
De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt vijf keer zo groot als de ouders een actieve
leesopvoeding voeren. Taalinterventies in gezinnen leidt tot 65% meer ouderbetrokkenheid,
70% krijgt een betere taalvaardigheid. Bron: Het verhaal achter de lezer, Stichting Lezen
2007.
•
Collega-bibliotheken (opgehaald uit gesprekken juni 2017) zetten vooral in op:
taalzwakke en minder gemotiveerde kinderen
0-4 jarigen collectie ook in dBos
combinatie digitale producten en leesbevordering
ouderbetrokkenheid stimuleren
deskundigheidsbevordering leesconsulenten rondom ouder betrokkenheid en
digitale/informatievaardigheden.
Bibliotheek Venlo kan rondom deze thema’s eventueel gezamenlijk optrekken.
Ø

Lokaal
•
Gemeente Venlo heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde veel laaggeletterden.
% laaggeletterden

In aantallen

Landelijk

11,9%

1,3 miljoen

Venlo

16+%*

10.560**

Provincie

12,5%
*Inclusief 65+ 24%
** Hiervan is 65% autochtoon en 35% allochtoon.
Andere gemeenten met de 16+% categorie zijn Roermond, Kerkrade en Heerlen.

Tabel 1: Laaggeletterden in Nederland, Venlo en Provincie Limburg

•

•
•
•
•

De wijken waar laaggeletterden sterk vertegenwoordigd zijn in Venlo zijn: Venlo-Noord, BlerickMidden, Blerick-Zuid en Steyl (kwalificatie ‘zeer hoog’) en in 3 wijken ‘behoorlijk hoog’, te weten
Arcen, Blerick-Noord, Venlo-Oost-Zuid en Op de Hei. Bron: onderzoek Ken uw doelgroep (Cubiss,
2016). Zie bijlage 1.
De gemeente Venlo onderschrijft het belang van de bibliotheek.
VVE-gelden gaan in Venlo vanuit gemeente direct naar de kinderopvangorganisaties (o.a. Spring).
Het Kunstencentrum Venlo is penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.
Cultuureducatie heeft landelijke en lokaal veel aandacht, hier ligt een kans voor literatuureducatie.
Uit de Leesmonitor afgenomen bij scholen in Venlo blijkt dat op scholen:
vooral in de midden- en bovenbouw leerkrachten en ouders veel minder aan
leesbevorderende activiteiten doen dan in de onderbouw
dat jongens lezen veel minder leuk vinden dan meisjes
dat de kinderen in de middenbouw gemiddeld een paar keer week thuis een boek lezen en
dit vanaf groep 7 een stuk minder is
dat er weinig wordt gepraat over boeken (groep 4 t/m 8), zowel op school als thuis
dat dBos over het algemeen goed bezocht en gebruikt wordt maar vanaf groep 7 een stuk
minder is
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-

tips over leuke boeken krijgen kinderen vooral van vriendjes en ouders en veel minder van
de leerkracht en in dBos
inzet van de boekenkring en inzet van boeken bij zaakvakken is zeer wisselend, hierin is
geen lijn
vooral kinderen in de middenbouw vinden het lastig om digitaal de juiste informatie te
vinden
Bron: verslagen Landelijke Leesmonitor mei 2017.
•
De afspraak met dBos-scholen is dat ze zelf zorgen voor:
een centrale ruimte voor de schoolbibliotheek
aantrekkelijke inrichting van de schoolbibliotheek
vrijwilligers die de schoolbibliotheek beheren
een geschoolde leescoördinator (richtlijn is 80 uur per jaar)
jaarlijkse update van het schoolleesplan met als basis 15 minuten vrij lezen, voorlezen of
praten over boeken per dag in iedere groep
eventueel jaarlijkse afname en invulling van de landelijke leesmonitor
uitvoer van minimaal twee leesbevorderende activiteiten per groep
inzet om ouderbetrokkenheid samen met de bibliotheek rondom lezen te vergroten
Met name de update van het schoolleesplan vindt niet altijd plaats. Ook activiteiten per groep en
samen optrekken rondom ouderbetrokkenheid vindt beperkt plaats.
•
Aandachtspunten/wensen van scholen en schoolbesturen uit Gemeente Venlo (zie bijlage 2):
scholen willen op maat ondersteund worden, afhankelijk van de uitdagingen waar ze voor
staan
taalzwakke kinderen hebben extra aandacht en hulp nodig
vooral in de midden- en bovenbouw is ondersteuning voor taal en lezen gewenst, vooral
voor jongens
concentratieboog bij leerlingen is beperkt, vrij (stil) lezen kan lastig zijn
de rol van de vrijwilligers mag groter bij het kiezen van een boek en boekentips
de leerkracht geeft beperkt leesinspiratie, mag (veel) meer
vooral begrijpend lezen en woordenschat zijn knelpunten
meer flexibele collectie op basis actualiteit gewenst, ook Engelse en Duitse boeken
ouders met een niet-westerse achtergrond geven weinig ‘leessupport’ thuis
beperkte visie op mediawijsheid en informatievaardigheden
•
Door krimp van scholen en fusies kan aantal scholen met dBos in Venlo afnemen. Tevens zijn er
vijf scholen zonder dBos, die kunnen mogelijk nog aanhaken.
2.2. Intern
Team Educatie
•
Educatie is intern speerpunt.
•
Team Educatie Primair Onderwijs bestaat uit zeven mensen: vijf leesconsulenten, een teamleider
educatie en een manager educatie.
•
Meerwaarde en successen rondom educatie zijn intern en extern te onzichtbaar.
•
Rol en toegevoegde waarde op gebied van mediawijsheid/informatievaardigheden en
literatuureducatie is beperkt.
•
Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) wordt ook ondersteund (kinderen
mogen boeken mee naar huis nemen), dit wordt volledig op maat gedaan, hier liggen nog veel
kansen.
Bibliotheekvestiging/overig bibliotheek
•
Weinig programmering in vestiging voor kinderen buiten schooltijd, plannen liggen er,
programmacoördinator pakt dit op.
•
Er is geïnvesteerd in mankracht voor communicatie.
•
Er is (nog) geen Makkelijk Lezen Plein in stadsvestiging, de wens is er wel.
•
Er is (nog) geen ‘Makerspace’ (creatieve werkplaats, een plek waar kinderen kunnen werken aan
hun onderzoekende, reflecterende en creërende vaardigheden) in de stadsvestiging, de wens is er.
•
Doorlopend lidmaatschap is nog niet goed geregeld.
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Bouwstenen De Bibliotheek op school
•
40 scholen hebben een dBos, op 31 scholen is een dBos (zie bijlage 3 en 4), sommige scholen
delen een dBos: de basis staat maar de meerwaarde van de bibliotheek kan nog veel meer worden
benut. Hiervoor is doorontwikkeling van dBos en borging wenselijk.
•
Er wordt gewerkt volgens de bouwstenen en richtlijnen van het concept dBos.

Figuur 2: Bouwstenen de Bibliotheek op school

•
•

•

•

•

•

•

Netwerk en beleid: Er vinden gesprekken plaats met schoolbesturen en directies van scholen. Dit
kan meer gestructureerd en doelgericht.
Lees- en mediaplan: Nagenoeg iedere dBos heeft een leesplan, deze wordt niet altijd jaarlijks
geactualiseerd. Teamleider/leesconsulent hebben nu jaarlijks contact rondom evaluatie
samenwerking, samenwerking komend schooljaar en resultaten monitor.
Activiteiten:
Producten en diensten aanvullend op het basispakket vinden op maat per school plaats, er
is geen overkoepelend aanbod. De meest voorkomende activiteiten op maat zijn:
activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen, bibliotheekbezoeken
en projectcollecties.
Wat betreft deskundigheidsbevordering organiseert de bibliotheek:
Ø jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor alle leescoördinatoren
Ø jaarlijks een mini-conferentie voor alle leerkrachten en directies
Ø op verzoek workshops op kennisdagen schoolbesturen en scholen
Ø vervolgcursus Open Boek en informeert scholen over Vol van Lezen (door Pabo
Venlo
Monitor:
Deelname wordt sterk gestimuleerd.
30 scholen doen mee met de leesmonitor.
Uitslag besproken met leescoördinator, directeur lang niet altijd aanwezig.
Expertise:
Leesconsulent heeft 4 uur per school per week (waarvan 2 uur op school), onafhankelijk
van aantal leerlingen.
Leesconsulenten vullen hun rol wisselend in (uitvoerder – adviseur).
Opleidingsniveau van de leesconsulenten is divers, mbo+ en hbo.
Nadruk ligt op leesbevordering.
Advies en uitvoering rondom mediawijsheid/informatievaardigheden is nu minimaal.
Collectie:
Collectie op dBos bestaat uit gemiddeld vijf boeken.
In 2018 extra investering om oude (‘bus’) boeken in alle dBossen te vervangen voor
nieuwe boeken.
De collectie in dBos is vooral voor de gemiddelde lezer, niet voldoende voor zwakke lezer
en veel-lezer.
Digitaal Portaal: dBos heeft een laagdrempelig uitleen- en zoeksysteem. Los van technische
calamiteiten werkt dit systeem naar wens, scholen zijn tevreden.

6

Overig de Bibliotheek op school
•
Basispakket dBos bestaat nu uit:
een schoolabonnement
alle leerlingen en leerkrachten dBos-pas
4 uur leesconsulent per week (waarvan 2 uur op school)
boekencollectie gemiddeld 5 boeken per kind
uitleensysteem (helpdesk en licentiekosten zelfservice)
monitor bibliotheek op school, extra bijdrage 1e jaar deelname monitor €250
netwerkbijeenkomst voor leescoördinatoren
actuele tips en informatie ten behoeve van leesbevordering
cursus Open Boek, extra bijdrage van €300 per deelnemer (voorwaarde deelname dBos)
Dit basispakket is opgesteld bij de start van dBos zo’n 5 jaar geleden, dit sluit niet meer aan bij
huidige situatie gericht doorontwikkeling en borging.
•
De kosten voor het huidige basispakket zijn €5 (t/m 299 leerlingen) of €6 (vanaf 300 leerlingen)
per leerling afhankelijk van de grootte van de school.

3.SWOT
Strenghts (intern)
•
doorontwikkeling educatie speerpunt
•
basis dBos staat
•
klanttevredenheid van scholen is hoog
•
(centrale) vestiging gezien als verlengde van dBos (voor o.a. extra collectie en ouderhulp)
Weaknesses (intern)
•
leesconsulenten vullen hun rol wisselend in, sommigen meer als uitvoerder, anderen meer als
adviseur
•
voor iedere school 4 uur beschikbaar ongeacht aantal leerlingen, dit is bij sommige scholen teveel
en bij andere scholen te weinig
•
basispakket is gebaseerd op inrichten dBos en sluit niet meer aan bij huidige situatie waarin
doorontwikkeling en borging centraal staat
•
er is geen overkoepelend pakket producten en diensten, nu alles op maat, kost veel tijd
•
leesconsulenten hebben nu beperkt toegevoegde waarde rondom
mediawijsheid/informatievaardigheden en literatuureducatie
Opportunities (extern)
•
relatie met scholen is goed, samenwerking op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau
kan verder worden uitgebouwd
•
belang van ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling onderschreven door zowel landelijk onderzoek,
onderwijs als bibliotheek
•
laaggeletterdheid is relatief hoog in Venlo, bewustzijn om dit aan te pakken neemt toe
•
de school vraagt extra hulp bij taalzwakke kinderen (regulier onderwijs en SBO/SO)
•
cultuureducatie staat door landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de
schijnwerpers, dit biedt kansen voor literatuureducatie (in Venlo via Lokaal C)
Threats (extern)
•
scholen vinden dat ze veel expertise rondom lezen in huis hebben, wat kan bibliotheek toevoegen?
•
scholen zien bibliotheek nu vooral als uitvoerder, hiermee alleen wordt niet voldoende
toegevoegde waarde geleverd
•
gebrek aan behoefte aan innovatie door leerkrachten door drukte en de waan van de dag
•
‘schoolbegeleidings-adviesbureaus’ bieden ook hun ondersteuning aan scholen aan, hoe kan
bibliotheek zich onderscheiden?
Bibliotheek Venlo kan de kansen pakken door de sterkten in te zetten en de zwakten te verkleinen. De
bedreigingen worden tevens aangepakt zodat de kansen grote kans van slagen hebben. Bij doelen en
strategie wordt dit verder uitgewerkt.
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4.Missie, visie en kernwaarden
Missie algemeen
Bibliotheek Venlo is als BredeBieb een daadkrachtige, toekomstgerichte, co-creatieve en verbindende
organisatie. Als kenniscentrum brengt het in samenwerking met partners inwoners, organisaties, kennis,
kunde en ervaringen bij elkaar en levert zo een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot
goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers die zelfredzaam kunnen deelnemen aan de maatschappij.
BredeBieb Venlo is daarmee de schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het
maatschappelijk hart van Venlo.
Kernwaarden algemeen: toegankelijk, inspirerend, verbindend
Missie Primair Onderwijs
Bibliotheek Venlo is een sterke ketenpartner voor het basisonderwijs, ze werken samen op het gebied van
kennis, informatie en ontmoeten. De bibliotheek helpt het basisonderwijs bij het ontwikkelen van een rijke
leer- en leesomgeving en is daarin de spil in het bevorderen van lees- en taalontwikkeling van kinderen.
Het ondersteunt scholen vanuit een adviserende en coachende rol om kinderen tot goed geïnformeerde en
ontwikkelde burgers te begeleiden, met name die extra hulp nodig hebben. Daarmee pakt het pro-actief
het voorkomen cq. verminderen van laaggeletterdheid aan. Inwoners in de wijk maken onderdeel uit van
de leeromgeving op school en dragen met hun interesse en expertise actief bij aan het leerproces van de
leerlingen. Zo groeit de school uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor het vinden van informatie en
het ontwikkelen van kennis.
Visie Primair Onderwijs
•
Wij werken aan een doorgaande leeslijn 0-18 jaar.
•
Wij zorgen voor een rijke leer- en leesomgeving op basisscholen en als verlengde daarvan in de
stadsvestiging.
•
Wij werken volgens de bouwstenen van dBos (zie figuur 2).
•
Wij adviseren en coachen leerkrachten bij leesbevordering en leesmotivatie, we vergroten hun
eigen deskundigheid, ‘we leren het ze zelf te doen’.
•
Wij bouwen aan een community van leerkrachten op gebied van leesbevordering.
•
Wij stimuleren leer- en leesplezier bij alle kinderen 4-12 jaar. Tegelijkertijd werken we aan hun
reflecterende, onderzoekende en creërende competenties en daarmee aan hun 21e eeuwse
vaardigheden.
•
Wij stimuleren en motiveren ouders om als ‘helpende volwassene’ hun rol te pakken.
•
Wij werken samen met culturele en sociale partners, wijkgericht, ten behoeve van
taalontwikkeling.
Kernwaarden educatie: zichtbaar, ondersteunend, versterkend

5.Doelgroep en stakeholders
Doelgroep:

alle kinderen 4-12 jaar (8267 kinderen), waarbij speciale aandacht is voor
taalzwakke kinderen en kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken.
leerkrachten en ouders

Subdoelgroepen:

Aantal leerlingen

Kerobei
Aantal scholen
dBos

Fortior
Aantal scholen
dBos

Akkoord
Aantal scholen
dBos

Overig
Aantal scholen
dBos

Geen dBos
Aantal scholen

Totaal

< 99

0

6

0

0

2

8

100-199

5

4

0

4

2

15

200-299

3

5

1

0

0

9

300-399

3

1

2

0

0

6

400-499

0

0

0

0

1

1

> 500

0

0

1

0

0

1

Totaal

11

16

4

4

5

40

805

8267

Aantal dBos
Aantal kinderen

11

12

4

4

2710

2766

1553

433

31

Tabel 2: Aantal scholen met aantal dBos en leerlingen per schoolbestuur
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Stakeholders:
Gemeente Venlo: subsidiënt bibliotheek
Schoolbesturen: afstemming inhoud samenwerking op strategische niveau, committeren zich aan
cq. ondersteunen uitvoeringsplannen
Kunstencentrum: samenwerkingspartner cultuureducatie in het algemeen en literatuureducatie in
het bijzonder
Huizen van de wijk: samenwerkingspartners taalactiviteiten (bv. Ouderkamers in multifunctioneel
centrum/Huis van de wijk in Velden en Arcen).
Stichting Lezen en Schrijven: samenwerkingspartner aanpak laaggeletterdheid
BCO-onderwijsadvies en Innofun: samenwerkingspartner richting het onderwijs (bv. hulpvraag
scholen, digitale innovatie in het onderwijs), met name bij opzet en uitvoer Taal Expertise Centrum
(bij Basisschool Taal&Lent en Groeneveldschool) en project Laaggeletterdheid en
Ouderbetrokkenheid.
Cubiss: samenwerkingspartner op thema’s als onderwijs, laaggeletterdheid, collectie, ICT.

6.Doelen en resultaten
Het doel van het Team Educatie Primair Onderwijs voor 2018-2020 is:
Als partner van het onderwijs (aansluitend bij de Brede School visie) doorontwikkelen, versterken en
borgen van de Bibliotheek op school van niveau 1 naar niveau 3 om zo de lees- en taalontwikkeling van
kinderen 4-12 jaar te vergroten zodat ze als goed ontwikkelde en geïnformeerde burgers nog beter een
passende positie in de maatschappij kunnen vervullen.

Ons doel:
Alle dBos-scholen in
2020 op niveau 3

4

dBos/boeken + activiteiten +
advies + wijkontwikkeling

3

dBos/boeken + activiteiten +
advies

2

dBos/boeken + activiteiten

1

dBos/boeken

Wijk

2020
School

2018

Groep

Bibliotheek op school
Figuur 3: Niveaus en richting dienstverlening Bibliotheek Venlo aan basisscholen

Daarbij horen de volgende subdoelen:
Relatie
1. Het versterken van de relatie op alle niveaus (strategisch, tactisch/beleid en operationeel) zodat
de bibliotheek een vanzelfsprekende partner is op lees- en taalgebied.
Gewenste resultaat eind 2020:
•
Relatie met alle scholen is goed (minimaal rapportcijfer 8), er is frequent contact op alle niveaus,
de betrokkenheid is hoog op alle niveaus.
Expertise/personeel
2. Het inrichten van de leesconsulent-functie als adviseur en coach die leerkrachten vanuit expertrol
op maat ondersteunt, ontlast en deskundiger maakt.
Gewenste resultaten eind 2020:
•
Alle leesconsulenten opereren als adviseur en vervullen die rol op natuurlijke wijze.
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•

•
•

Op 10-15 scholen heeft de bibliotheek haar adviesrol gepakt, de leesconsulent geeft vanuit haar
expertise op een open, flexibele, enthousiasmerende en resultaatgerichte houding passend advies
over vergroten van lees- en taalresultaten. De school is tevreden (minimaal rapportcijfer 7,5).
Bij dBos-scholen waar adviesrol vanzelfsprekend is, is bewustzijn bij leerkrachten dat taal overal
zit en er gemakkelijk vakoverstijgend gewerkt kan worden aan taalontwikkeling.
Alle dBos-scholen hebben een actueel lees- en mediaplan.

Producten en diensten
3. Het ontwikkelen van een passend producten- en dienstenpakket (basis en pluspakket).
4. Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor ouders cq. ouderbetrokkenheid bij leesen taalontwikkeling kind.
5. Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor mediawijsheid cq.
informatievaardigheden.
6. Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor literatuureducatie.
7. Het faciliteren en stimuleren van een doorgaande leeslijn 0-18 jaar.
Gewenste resultaten eind 2020:
•
Het nieuwe basispakket wordt door alle dBos-scholen afgenomen.
•
50% van de scholen neemt ook minimaal 2 producten en/of diensten af uit het pluspakket.
•
Op 10-15 scholen is de bibliotheek een partner bij mediawijsheid/informatievaardigheden en
worden minimaal 2 projecten per jaar afgenomen/uitgevoerd.
•
De bibliotheek ondersteunt 5-8 scholen bij literatuureducatie in de vorm van advies en/of
projecten.
•
De helft van alle kinderen 4-12 jaar in Venlo gebruikt een privé-pas.
Differentiatie doelgroep
8. Het extra ondersteunen van zwakke lezers om zo taalachterstand te voorkomen cq. te
verminderen en het (blijven) uitdagen van veel-lezers en plus-kinderen.
Gewenste resultaten eind 2020:
•
Er is een differentiatie in de aanpak van de doelgroep (taalzwak, gemiddeld, veel-lezers en pluskinderen), deze wordt pro-actief door leesconsulent uitgedragen en het advies is hierop
afgestemd.
•
Op 10-15 scholen levert de bibliotheek zichtbaar advies en ondersteuning in de aanpak rondom
ondersteuning zwakke lezer en daarmee ter voorkoming van laaggeletterdheid.
Fysieke dBos
9. Het kwalitatief door ontwikkelen van fysieke dBos.
Gewenste resultaat eind 2020:
•
Alle dBos-scholen hebben een kwaliteitsimpuls gekregen op minimaal 2 onderdelen (bijvoorbeeld
collectie, vrijwilligers, signing en inrichting).
Verbinding dBos en vestiging
10. Het verbinden van dBos met de stadsvestiging.
Gewenste resultaten eind 2020:
•
In samenwerking met Publieke Dienstverlening is de stadsvestiging als verlengstuk van dBos voor
met name taalzwakke lezers en veel-lezers gerealiseerd: MLP is gerealiseerd, hulp aan ouders
wordt met rapportcijfer 8 gewaardeerd, programmering (Makerspace) voor kinderen trekt per
activiteit minimaal 15 kinderen.
•
Jaarlijks komen 50 (in 2018) tot 150 (in 2020) ouders naar de bibliotheek voor ondersteuning bij
lezen thuis.
Promotie en zichtbaarheid
11. Het meer zichtbaar uitdragen van de meerwaarde van de bibliotheek.
Gewenste resultaten eind 2020:
•
Bij 10-15 scholen is leesconsulent ook betrokken bij doorlopend leesbeleid VVE-PO.
•
Alle scholen communiceren voordelen van de stadsvestiging intern naar kinderen en ouders.
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7.Strategie
Per subdoel wordt aangegeven welke strategie (’wat’) wordt toegepast om het doel te bereiken.
Relatie
1. Het versterken van de relatie op alle niveaus (strategisch, tactisch/beleid en operationeel
zodat de bibliotheek een vanzelfsprekende partner is op lees- en taalgebied.

Niveau

Onderwijs

Bibliotheek

Strategisch

Schoolbestuur

Directeur, manager educatie

Tactisch/beleid

Schooldirectie

Manager educatie,
teamleider educatie

Leescoördinator/ leerkracht

Leesconsulent

Operationeel

Figuur 4: Contacten op strategisch, tactisch en operationeel niveau

•
•
•
•
•

Het team voert gesprekken met relaties op haar niveau gericht op evaluatie, afspraken en
voortgang samenwerking en (centrale) kennisdeling (bv. symposium). Zie figuur 4.
Het team informeert en adviseert elkaar over behoeften, afspraken, voortgang en resultaten van
‘hun’ niveau.
Er gaat extra aandacht naar de beste relaties en de minst goede relaties.
Op operationeel gebied worden communities (ontmoeting) opgericht voor leerkrachten (op
wijkniveau) rondom kennisdeling en co-creatie.
Ieder niveau heeft een eigen frequentie qua contactmomenten:
Evaluatie, afspraken en
voortgang samenwerking

(Centrale) Kennisdeling

Strategisch

Jaarlijks

Iedere 2/3 jaar

Tactisch/beleid

Jaarlijks

Iedere 2/3 jaar
Evt. aansluiten bij operationeel

Minimaal 3 keer op hoofdlijnen
Iedere 2 weken zichtbaar
contact

Minimaal jaarlijks
Community wijkniveau i.o.m.
school

Niveau

Operationeel

Figuur 5: Frequentie contacten relaties

Expertise/personeel
2. Het inrichten van de leesconsulent-functie als adviseur en coach die leerkrachten vanuit
expertrol op maat ondersteunt, ontlast en deskundiger maakt.
• Beweging maken: van dBos (niveau 1) à dBos+leesbevorderingsactiviteiten (niveau 2) à dBos+
leesbevorderingsactviteiten+adviseur/coach (niveau 3).
• Profilering: De leesconsulent
ondersteunt als lees- en mediaexpert leerkracht bij het uitvoeren van passend onderwijs
adviseert, organiseert en voert uit, met de nadruk op adviesrol (als natuurlijke houding)
zorgt voor goed verloop van zowel het proces als de inhoud
stimuleert actief jaarlijks actueel lees- en mediaplan, monitor levert input (= leidraad voor
samenwerking)
is bekend met de situatie in de wijk en betrekt dit in advies
• De samenwerking met school/leerkrachten wordt vormgegeven vanuit co-creatie.
• Leesconsulent is werkzaam in ‘zakelijke markt’ en ondersteunt de leerkracht/de school,
programma-coördinator en medewerkers Publieke Dienstverlening zijn werkzaam in de
‘consumenten-markt’ en ondersteunen ouders en kinderen in de vestiging.
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• Alle leesconsulenten beschikken over HBO-niveau en functioneren op dit niveau.
• Er is aandacht en ondersteuning voor de leesconsulenten in de overgangssituatie naar niveau 3.
Producten en diensten
3. Het ontwikkelen van een passend producten- en dienstenpakket.
•
Basispakket dBos blijft bestaan, deze is inhoudelijk afgestemd op doorontwikkeling en borging
dBos. De prijs is hierop aangepast. De dBos-bouwstenen dienen als richtlijn voor de inhoud. Uren
van de leesconsulent zijn afgestemd op aantal leerlingen en verschillen per school. Leesmonitor is
onderdeel van basispakket.
•
Naast het basispakket biedt de bibliotheek een pluspakket aan. Dit pakket bestaat uit losse
producten, projecten en diensten gericht op leesbevordering, mediawijsheid, ouderbetrokkenheid
en literatuureducatie. De prijs is minimaal kostendekkend.
•
Er is een werkbudget voor PO voor aanschaf producten en organiseren activiteiten zoals Nationale
Voorleesdagen en Kinderboekenweek. Manager Educatie beheert dit.
4.

5.

Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor ouders cq. ouderbetrokkenheid
bij lees- en taalontwikkeling kind.
•
Ouderbetrokkenheid is gericht op voorkomen/verminderen van taalachterstand.
•
Insteek is ouders te helpen om hun kind thuis te ondersteunen bij lezen en taal. Bewustwording,
leesplezier en gedrag (bv. dagelijks 15 minuten voorlezen) staat centraal.
•
Er is extra aandacht voor ouders van zwakke lezers van 4-10 jaar.
•
Ouderbetrokkenheid vindt plaats in co-creatie via en met school (o.a. oudercomponent
leesbevorderingsactiviteiten en wijkgerichte aanpak) en direct via stadsvestiging (o.a. ouderhulp).
•
Koppeling met project Ouderkamers en project Taal voor thuis van Stichting Lezen en Schrijven.
Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor mediawijsheid cq.
informatievaardigheden
• Bibliotheek richt zich binnen mediawijsheid specifiek op informatievaardigheden: ‘begrip’ en
‘communicatie’ (uit competentiemodel Mediawijzer.net, zie figuur 5) en zoekvaardigheden.
• Alle leesconsulenten bezitten basiskennis en –competenties.
• In team is specialisatie mediawijsheid aanwezig bij minimaal 1 leesconsulent met affiniteit (bv.
opleiding Mediacoach). Deze leesconsulent wordt overkoepelend ingezet.
• Informatievaardigheden zijn geïntegreerd in een aantal leesbevorderingsproducten (‘doublelearning’).
• Mediawijsheid/informatievaardigheden is onderdeel van het lees- en mediaplan van de school.

Figuur 6: Competentiemodel Mediawijzer.net

6.

Het (meer) profileren van de bibliotheek als partner voor literatuureducatie.
Literatuureducatie is het vergroten van de literaire competentie door (Bron: Stichting lezen/ Leesmonitor):
-leren de weg te vinden in het aanbod van verhalen en gedichten
-kennis overbrengen van de kenmerken van verhalen en gedichten (genres, structuren, metaforen)
-leren een (persoonlijk) oordeel te kunnen geven over verhalen en gedichten.
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•

7.

Beleid:
1) Literatuureducatie versterkt leesbevordering en andersom, besef dat er overlap is.
2) Literatuureducatie werkt aan onderzoekende, creatieve en reflecterende competenties en 21e
eeuwse vaardigheden.
3) Leesbevordering = leesplezier in de breedte.
4) Literatuureducatie = ontleden boeken in de diepte (kennis en inzet van boeken die kinderen
zelf niet snel kiezen, poëzie, praten over boeken) en een koppeling met creatieve uiting van
andere culturele disciplines zoals muziek, dans en drama.
5) Leesbevordering en literatuureducatie los benoemen en verschil en overeenkomst toelichten.
• Literatuureducatie wordt geprofileerd als invulling van cultuureducatie (alle scholen €11,87 voor).
• (Meer) samenwerking aangaan met Kunstencentrum Venlo, aanhaken bij Cultuureducatie met
Kwaliteit (CmK), in Venlo is dit het uitvoeringsprogramma Lokaal C.

Het faciliteren en stimuleren van een doorgaande leeslijn 0-18 jaar.
Uitgangspunt is dat kinderen van 0-18 jaar in de bibliotheek en dBos een rijke leer- en
leesomgeving aantreffen.
•
Er is een integrale en doorgaande aanpak: VVE Boekstart in de kinderopvang, dBos PO en dBos
VO.
•

Figuur 7: Doorgaande lees- en mediawijsheidlijn Kunst van Lezen

•
•
•
•

Boekstart in de Kinderopvang wordt geïntegreerd in dBos.
Aansluiting en overgang van VVE, naar PO, naar VO wordt in dBos PO geoptimaliseerd (o.a.
startcollectie Boekstart 2-4 jaar en kleine collectie VO-boeken).
Leesconsulent investeert actief in afstemming en integratie tussen leesbeleid en –aanpak
kinderopvanglocatie en basisschool.
Realiseren van doorlopend lidmaatschap tot 18 jaar: lenen op school in dBos PO (en VO) via
schoolpas (via school) en lenen in de vestiging via privé-pas (via ouders). Schoolpas blijft op
school, privé-pas is voor thuis. Met privé-pas gratis boeken lenen en deelnemen aan
programmering/jeugdactiviteiten.

Differentiatie doelgroep
8. Het extra ondersteunen van zwakke lezers om zo taalachterstand te voorkomen cq. te
verminderen en het blijven uitdagen van veel-lezers en plus-kinderen.
• Dienstverlening is afgestemd op vier typen kinderen: 1) zwakke lezers 2) gemiddelde kinderen, 3)
veel-lezers en 4) plus-kinderen.
• Leesconsulent is bewust gericht op 1 of meer typen kinderen en levert pro-actief leerkrachten (en
ouders) advies en coaching op maat.
• De typen kinderen worden qua inhoud en aanpak nauwkeurig besproken en eigen gemaakt in cocreatie met scholen.
• Collectie dBos heeft een scherp profiel dat actief wordt uitgedragen: collectie dBos is vooral voor
het gemiddelde kind, dBos heeft basis voor zwakke lezers en veel-lezers. Extra collectie is
aanwezig in de stadsvestiging (o.a. collectie Engels en Duits).
• In co-creatie met school wordt schoolversie Makerspace voor vooral plus-kinderen aangeboden.
• Er is extra aandacht voor ondersteuning aan SBO/SO, inzetten op zintuigen en verlagen van
prikkels is daarbij van belang.

13

Fysieke dBos
9. Het kwalitatief door ontwikkelen van fysieke dBos
•
Collectie:
Collectiebeleid: herinrichten voor gemiddelde kind, basis voor zwakke lezer en veel-lezer.
10-15% jaarlijkse vervanging (inhoud in samenspraak met leerkrachten en kinderen)
Meer pro-actief gebruik e-books stimuleren om fysieke collectie ‘aan te vullen’.
MLP-boeken hebben een Makkie-sticker en staan tussen andere leesboeken.
•
Vrijwilligers:
Opleiden tot ‘leescoach’ voor ondersteuning bij vinden passend boek.
Één keer per jaar centrale bijeenkomst met doel kennisdeling en vergroten deskundigheid.
Minimaal drie contactmomenten op school: start, midden en einde schooljaar.
•
Leesomgeving: optimaliseren (advies en eventueel organisatie) in overleg met de school.
•
Techniek: calamiteiten hebben hoogste prioriteit, snel en helder communiceren naar school over
status en oplossing. Teamleider Educatie is verantwoordelijk en communiceert direct met scholen.
Verbinding dBos en vestiging
10. Het verbinden van dBos met de stadsvestiging.
•
In stadsvestiging wordt Makkelijk Lezen Plein (MLP) ingericht: extra collectie voor zwakke lezer,
voorzien van Makkie-sticker en apart geplaatst van andere leesboeken (in tegenstelling tot dBos).
•
In stadsvestiging staat extra collectie veel-lezer (o.a. series, Griffelboeken, Kinderjuryboeken).
•
In stadsvestiging staat extra collectie plus-kind (o.a. (meiden)series, actuele thema’s, strips).
•
In stadsvestiging staat een collectie Engelse en Duitse boeken.
•
In stadsvestiging is een programmering na school voor kinderen 4-12 jaar via Makerspace.
•
In stadsvestiging is extra hulp en advies voor ouders en kinderen met lees- en taalprobleem en –
vragen. Dit wordt uitgevoerd door medewerkers Publieke Dienstverlening die affiniteit hebben met
kinderen. Zij worden hierin opgeleid.
•
Programma voor ouders en kinderen komt i.s.m. Publieke Dienstverlening (PD) tot stand.
•
Aan landelijke programma’s wordt zowel in dBos als in vestiging zichtbaar aandacht gegeven.
Team Educatie Primair Onderwijs en Publieke Dienstverlening doen dit in co-creatie.
Promotie en zichtbaarheid
11. Het meer zichtbaar uitdragen van de meerwaarde van de bibliotheek.
• Samen met team meerwaarde (o.a. profiel, UPS’s, kwaliteiten leesconsulenten, onderscheidend
vermogen) benoemen.
• Intern en extern meerwaarde uitdragen door bewust en gericht ‘te verhalen’ (storytelling).
• Successen (nog) meer communiceren via diverse kanalen (o.a. social media).
• Social media optimaal inzetten, bereik en commitment klanten optimaliseren.
• PR-campagne voor privé-pas voor alle kinderen. Starten met 4-12 jaar via dBos.
• PR-campagne rondom meerwaarde stadsvestiging als verlengde van dBos.

8.Planning
De planning om de subdoelen te bereiken is als volgt:
Subdoelen

wie

wanneer

1. versterken relaties

manager educatie/teamleider educatie

start Q2

2. leesconsulent adviseur

manager educatie/teamleider educatie

start Q1

3. producten en diensten

manager educatie/teamleider educatie

start Q1

4. ouderbetrokkenheid

teamleider/leesconsulenten

start Q1

5. mediawijsheid

teamleider/leesconsulenten

start Q1

6. literatuureducatie

manager educatie/teamleider educatie

start Q1

7. doorgaande leeslijn

manager educatie

start Q2

8. differentiatie doelgroepen

teamleider educatie/leesconsulenten

start Q2

9. fysiek gebruik dBos

leesconsulenten

start Q2

10. dBos en vestiging

manager educatie/teamleider educatie

start Q2

11. zichtbaarheid/meerwaarde bibliotheek

teamleider educatie/leesconsulenten

start Q2

Tabel 3: Planning subdoelen

14

