Wist je dat…
Door elke dag 15 minuten vrij te lezen een kind, zo’n 1.000 nieuwe
woorden per dag leert.
Vrij lezen zorgt voor betere taalontwikkeling (woordenschat, spelling,
grammatica, begrijpend lezen en schrijven).
Als de woordenschat groter wordt, het begrijpend lezen beter wordt.
Kinderen vooral nieuwe woorden leren door te lezen of door aan ze voor te
lezen.
Peuters en kleuters nieuwe woorden leren door zelf digitale prentenboeken
te lezen.
Hoe groter de schoolbibliotheek is, hoe hoger de leesresultaten worden.
Als er een professionele bibliotheekconsulent aanwezig is, de leesresultaten
hoger worden.
Hoe meer je kind leest, hoe beter je kind leest en dit zorgt weer voor plezier
in het lezen waardoor je kind meer gaat lezen.
Hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat schrijven.
Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2014)

Boekentips!
• Makkelijklezenplein.nl
• Boekenzoeker.org
• Boekenbabbels.nl
• Kinderjury.nl
• Leesplein.nl

de Bibliotheek
op school

De Bibliotheek op school
Voor de Bibliotheek op school werken scholen en
gemeenten met de Bibliotheek samen om leesplezier bij
kinderen te vergroten. De Bibliotheek levert schoolWise met een
uitleensysteem. Zijn er op school boeken van de Bibliotheek,
dan zorgt de bibliotheek consulent dat er steeds nieuwe, leuke
boeken bij komen. En school maakt dagelijks tijd vrij voor
leerlingen om te lezen. Boeken worden gepromoot en ouders
worden actief betrokken bij het lezen. Zo zorgen we er met
elkaar voor dat leesplezier én leesvaardigheid vergroot worden.
En daar heeft elk kind een leven lang profijt van!

Een eigen consulent!
Elke school met de Bibliotheek op school heeft een eigen bibliotheekconsulent
die elke maand op een vaste dag op school aanwezig is. Wat doet zij zoal?
• Samen met de leescoördinator van school maakt ze op maat voor de school een
programma, met activiteiten en lessen voor leesbevordering en mediawijsheid.
• Dit programma voert ze uit, van de peuterklas tot en met groep 8
• Leerkrachten en ouders kunnen bij haar terecht met vragen
over boeken, lezen, maar ook over mediawijsheid.

SchoolWise

Leuk en handig!
• Vakantiebieb app
• Jeugdbieb.nl
• Yoleo.nl

schoolWise is de online portal voor leden van de schoolbibliotheek.
Hier vindt je kind de catalogus van de schoolbibliotheek én de Bibliotheek
AanZet, leuke nieuwtjes, filmpjes en links naar betrouwbare sites.

Wat kan mijn kind met
de bibliotheekpas?
Alle kinderen hebben een gratis lidmaatschap voor de Bibliotheek AanZet en elk kind
kan de gratis pas afhalen in een van onze
vestigingen. Hieronder zetten we op een rijtje
wat het lidmaatschap inhoudt:
Lenen in de schoolbibliotheek
De school heeft een scanlijst met daarop de pasnummers van
alle kinderen. Door het pasnummer te scannen kunnen boeken
op school geleend worden.
Lenen in de Bibliotheek AanZet
Je mag met je kind ook in alle bibliotheken van AanZet materialen lenen! Boeken,
dvd’s, cd’s, noem maar op. Daarvoor moet je wel het pasje meenemen.
Reserveren en verlengen
Reserveren en verlengen kan via www.debibliotheekaanzet.nl met je eigen
account. Uitleg over het aanmaken van een account ontvang je met de
bibliotheekpas in een brief. Kies bij het reserveren waar je de gereserveerde
boeken wil afhalen, je krijgt dan een e-mail als het klaar ligt.
Algemene voorwaarden
Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van de Bibliotheek AanZet
van toepassing. Ze zijn te lezen op www.debibliotheekaanzet.nl.

