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Samen met de scholen werkt de Bibliotheek
aan taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid. Een belangrijk doel is het
leesplezier te vergroten en kinderen te
stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.
Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.
Wij doen iedere basisschool in Vlissingen een
educatief aanbod.
Wat houdt het aanbod in?
-- In de schoolbibliotheek staan 5 boeken per
leerling. Deze worden regelmatig geactualiseerd.
-- De collectie wordt aangevuld met een collectie
van onderwijs.bibliotheekvlissingen.nl
-- Inzet van een professional van de Bibliotheek:
2 uur per week voor taalsterke scholen en 5
uur per week voor taalzwakke scholen. De
dienstverlening richt zich op ondersteuning
en projectmatig werken in afstemming met de
school.
-- Activiteiten worden vastgelegd in een
Leesmediaplan in afstemming met de school.
-- Op de taalzwakke scholen zetten we de monitor
in. Deze laat zien waar de beste kansen liggen
voor verbeteringen op het gebied van vrij lezen
en informatievaardigheden.
-- De Bibliotheek verzorgt de benodigde software
om uit te lenen.
-- Boeken en projectcollecties worden 1x per week
bezorgd.
-- 2x per jaar organiseert de Bibliotheek een
vrijwilligerstraining.
We vragen van scholen:
-- Het verzorgen van de uitleen van boeken met
behulp van vrijwilligers. De school draagt zorgt
voor één aanspreekpunt namens alle vrijwilligers.
-- Een goed werkende computer met beeldscherm
waarop het uitleensysteem van de Bibliotheek
kan draaien.
Wat kost dit?
€ 4,35 per leerling
Dienstverlening op maat
In overleg kunnen wij meer diensten of producten
leveren. U kunt hierbij denken aan:

-----

Extra boeken voor de
collectie op school
Meer uren van een
leesconsulent
Meer projectactiviteiten
Deelname aan de monitor

We maken graag een offerte voor
u op maat! Neem vrijblijvend
contact met ons op.
Contact
De contactpersoon voor de
scholen is Karien Krijt van ZB|
Bibliotheek Vlissingen.
Ze is bereikbaar via
kkrijt@dezb.nl of 06-43814132.
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