
Inzetten op leesattitude en leesmotivatie 
zorgt dat kinderen met meer plezier 
gaan lezen. 

Graag lezen doet beter en meer lezen. 
Voorgelezen worden en zelf leeskilometers 
maken, waarbij  het kind opgaat in het 
verhaal zijn de sleutel tot: 

• Betere taalverwerking en tekstbegrip
• Een uitgebreide woordenschat
• Sterker in spelling
• Meer inzicht in de wereld
• Sterkere verbeelding
• Empathie 
• Kritisch denken
• Welbevinden
• (Inter)culturele competenties
• Versterking van het concentratie-        

vermogen 

Kwaliteitsborging
In de bouwstenen van de Bibliotheek op 
School en deze leerlijn leesbevordering zijn 
de kaders van de leerlijn van Stichting Lezen 
en de kerndoelen van SLO meegenomen.  

Deze folder is een uitgave van BiblioPlus.  

 
         www.biblioplus.nl

Samen bouwen 
aan een krachtig 
leesoffensief 

De Bibliotheek op School 
planmatig ingezet Positieve leeservaringen 

maken van elk kind een lezer

Bekijk de educatie-shop. 
Scan de QR code of ga naar 
www.biblioplus.nl/educatie

De Bibliotheek op School biedt een rijk 
aanbod aan boeken. Daarnaast bieden 
de lees- mediaconsulenten van BiblioPlus 
deskundige ondersteuning bij het verder 
bouwen aan een stimulerende leesom-
geving en een geïntegreerde leescultuur. 

Een stimulerende leesomgeving op school:
• Heeft een rijk aanbod in passende 

boeken
• Geeft veel kansen om vrij te lezen
• Is een plek waar je lezers ziet en spreekt 
• Daar gaan boeken mee naar huis 

 

Bij een geïntegreerde leescultuur hoort:
• Een team dat lezen actief en in de      

volle breedte uitdraagt
• Een planmatige inzet van leesbevorde- 

ringsprojecten en activiteiten
• Een gezinsgerichte aanpak 

 
Deze brochure helpt bij het maken van 
passende keuzes, zodat elk kind opgroeit 
in een optimale leescultuur. 

 
De folder ‘Wij gaan voorlezen’ helpt 
leerkrachten om de leescultuur in de 
groep te brengen. Kijk hiervoor op 
www.biblioplus.nl/educatie of vraag 
ernaar bij de lees-mediaconsulent.



Leerlijn leesbevordering 
0 t/m 12 jaar
Kijk op www.biblioplus.nl/educatie voor het 
volledige aanbod van projecten en activiteiten. 
Neem voor meer voor informatie contact op via: 
       kinderenenouders@biblioplus.nl
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Voor- en vroegschools
Boeken en verhalen ontdekken en beleven. 
• Boekenpret (ook voor ouders)
• Leesprojecten 

Groep 1-2
Ontluikende en beginnende geletterdheid. 
• Bibliotheekbezoek
• Leesprojecten groep 1-2

Groep 3
Soorten boeken leren kennen. 
• Bibliotheekbezoek Agent en Boef
• BoS uitleg voor groep 3

Groep 4
Genres boeken leren kennen. 
• Boekpromotie in de klas
• Poëzieles

Groep 5
Een eigen boekensmaak ontwikkelen en Boeken 
leren kiezen.
• Boekpromotie in de klas: focus boekensmaak
• Boekenmatch BoekenMatch

Groep 6
Kritisch leren lezen: beoordelen en waarderen.
De eigen boekensmaak verfijnen.
• Boekpromotie in de klas: focus kritisch lezen
• Schrijver in de spotlight: populaire schrijvers

Groep 7
Schrijvers leren kennen. Kritisch lezen: beoordelen 
en waarderen.
• Schrijver in de spotlight: ken de klassiekers
• Codekraken

Doorgaande leerlijn 
leesbevordering in de praktijk
Het uitgebreide aanbod projecten en activiteiten 
van de Bibliotheek op School zorgt voor veel keuze-
mogelijkheden. De producten kunnen geïntegreerd 
worden in het bestaande lesaanbod of aansluiten 
bij geplande thema’s op school.  
Met het programma van de Bibliotheek op School 
werkt u gericht aan de leerlijn leesbevordering. 

Bij de doelen die per schooljaar uitgelicht worden 
(gele blokken) raden wij specifieke activiteiten aan: 

Samen beter lezen
Speciaal voor kinderen uit groep 4 t/m 8 die moeite 
hebben met lezen is het project 'Samen beter lezen'. 

De Boekenkring: instructie voor 
leerkrachten
Met deze instructie helpen we leerkrachten van 
groep 5 t/m 8 een gerichte werkwijze te vinden 
om te praten over boeken. Dit is van wezenlijk 
belang voor een dieper leesbegrip bij kinderen.

Ouders
U kunt bij ons ook terecht voor activiteiten op 
maat, gericht op ouderbetrokkenheid

Groep 8
De eigen boekensmaak toepassen om het leesplezier 
vast te houden. Kritisch lezen: beoordelen en 
waarderen.
• Schrijver in de spotlight: moderne schrijvers
• Kinderboekenquiz 

Focusgebieden Aandachtsgebieden


