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BELANG VAN LEZEN
Lezen is van groot belang voor een goede taalbeheersing. Wie goed kan
lezen behaalt aantoonbaar betere schoolresultaten en heeft daarna veel
meer kans op een succesvolle carrière. Helaas is een goede leesvaardigheid
voor sommige jongeren niet vanzelfsprekend. Zij vinden lezen moeilijk en
vaak niet leuk. Vaardigheid en plezier in lezen gaan meestal hand in hand.
Door structurele samenwerking tussen scholen en de bibliotheek komt er
in de dagelijkse wereld van jongeren aandacht voor lezen. De bibliotheek
is als contentspecialist op het gebied van taalplezier actief in de stad. Zo
is ´de Bibliotheek op SPIL´ een vertrouwd begrip in het basisonderwijs in
Eindhoven en Waalre. Ook met het Voortgezet Onderwijs zetten we graag
samen mooie stappen.
We willen nog meer jongeren het plezier van lezen meegeven en daarmee
hun leesvaardigheid bevorderen. Dat kunnen we als bibliotheek alleen
samen met leraren en mediathecarissen. Professionals die elkaar met hun
vakkennis en vaardigheden ondersteunen en inspireren, in de overtuiging
dat goed en plezierig lezen voor elk mens - groot of klein - van levensbelang
is.

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN
Interview auteur

Boekentaxi

Wat brengt een boek meer tot
leven dan in gesprek te gaan
met de auteur? Een auteur kan
op school of in de bibliotheek
langskomen. Ook is het mogelijk
om de livestream van het interview
op een later moment (on demand)
terug te kijken.
Voorafgaand aan het interview
ontvang je een boekenkist met
meerdere exemplaren van werk
van de auteur. Ook is het mogelijk
om vooraf interviewvragen in te
sturen.
Mano Bouzamour, Özcan
Akyol, Kader Abdolah, Splinter
Chablot, Esther Gerritsen en
Joseph Oubelkas stonden in het
programma. In overleg voegen we
hier elke gewenste auteur aan toe.
Kosten: €350,- (niveau 1)

We maken de leerlingen collectief
lid van de Bibliotheek Eindhoven.
Met dit schoollidmaatschap
reserveren ze kosteloos, online hun
boeken (normaliter 1 euro per titel).
De boekentaxi levert de boeken
wekelijks op school af en neemt de
ingeleverde boeken weer mee.
Ook hebben de leerlingen gratis
toegang tot de collectie e-books en
luisterboeken.
Kosten: €1.563,- (niveau 1)

Boekenroof
Tijdens dit bezoek leren de
leerlingen de bibliotheek op een
spannende manier (beter) kennen.
In groepjes gaan ze op zoek naar
verdwenen boeken. Per boek is er
een opdracht, zoals het maken van
een stapelgedicht of het opzoeken
van een e-book. Zo verbeteren
leerlingen spelenderwijs hun
zoekvaardigheden. Intussen
kunnen groepjes ook boeken ruilen
en elkaar beroven. Welk groepje
heeft op het einde de meest(e)
zeldzame boeken bemachtigd?
Kosten: €175,- per klas. (max 35
leerlingen). (niveau 1)
Kijk voor het uitgebreide en
actuele aanbod in onze webshop:
https://eindhoven-edu.op-shop.nl

MAATWERK
Maatwerk is een belangrijk onderdeel bij een succesvolle samenwerking
tussen de bibliotheek en school. De inrichting van de collectie en samenstelling van de projecten is in overleg vorm te geven. Onze visie hierop is
als volgt:
Collectie

•
•
•

Alle leerlingen en eventueel de docenten zijn lid van de bibliotheek.
Elke leerling heeft eenvoudig toegang tot een gevarieerde en actuele
collectie bestaande uit een mix van fysiek aanwezige materialen,
e-content en digitale informatie.
Een (deel van de) collectie staat op een centrale plek in de school, al dan
niet aangevuld met collecties die worden geleend van de bibliotheek.

Projecten
De bibliotheek levert faciliteiten, expertise en een dienstenpakket
bestaande uit maatwerk met standaardproducten om de gezamenlijk
visie vorm te geven. Het aanbod van de bibliotheek bestaat uit (elementen
van) beproefde bibliotheekproducten en projecten.

KEUZEMENU
We bieden drie niveaus van samenwerking aan.
• Met niveau 1 kan de school gebruikmaken van het aanbod van
projecten.
• Bij niveau 2 is een mediacoach van de bibliotheek voor twee uur per
week beschikbaar als aanspreekpunt, aanjager en inspirator. De
mediacoach draagt zorg voor een goede samenwerking en uitvoering
van de overeengekomen dienstverlening.
• In niveau 3 is de inzet van de mediacoach uitgebreid naar vijf uur
per week en vervult deze ook een rol in de uitvoer van de projecten.
Daarnaast kan de mediacoach een rolspelen in het afstemmen van de
collectie, het samen vormgeven van beleid en de monitoring binnen de
school.
In niveau 2 verrekenen we een korting van 10% op de projecten en
docentpassen. In niveau 3 is deze korting 25%.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

195,-

195,-

195,-

x

5.680,-

x

x

x

14.200,-

Extra docentenpas à € 47,- per jaar
(Bieb Comfort abonnement)

47,-

x

x

Extra docentenpas 20 % korting op
Bieb Comfort abonnement
per jaar € 36,70

x

36,70

36,70

Opstartkosten
Inzet mediacoach
2 uur per week
Inzet mediacoach
5 uur per week

Leerlingenpasje
per leerling à € 0,75

Per 100 leerlingen
1 docentenpas à € 0,75

Eindhoven

Samenwerking
Het startpunt van de samenwerking tussen school en bibliotheek zijn
de raakvlakken in de visies. Hoe kan school en bibliotheek samenwerken
om te komen tot een goede dienstverlening die een positief effect heeft
op de leesprestaties van de leerlingen? Wat is nodig om een goede en
effectieve leescultuur in de school te stimuleren?
Wij gaan graag met je in gesprek!
Contactgegevens
Fanny Gijsbers, f.gijsbers@bibliotheekeindhoven.nl
Mediacoach Voortgezet Onderwijs

