
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
 
Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren ingrijpend. Een belangrijke verandering is de 
bijdrage die de bibliotheek gaat leveren aan leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid op 
basisscholen. De bibliotheek introduceert een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op school!  
Met succes heeft Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta al bibliotheken op scholen in Westvoorne en 
voormalig Bernisse (nu een deel van Nissewaard) en Hellevoetsluis gerealiseerd. Binnenkort zullen 
ook alle bassischolen in Brielle in samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gebruik maken 
van de Bibliotheek op school! 
 
Vanaf 29 januari opent de Bibliotheek in Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES haar deuren. Om de 
functie ontmoeten, leren en beleven meer ruimte te geven, krijgen we een nieuwe, moderne 
Bibliotheek. Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES is bij uitstek de plek waar we samen met anderen 
deze rol verder kunnen uitdenken. Voor de kinderen van de omliggende scholen, betekent dit het 
volgende: zij kunnen onder schooltijd (samen met de klas) in de Bibliotheek op school terecht. Een 
actuele en gevarieerde collectie vormt namelijk één van de bouwstenen van de Bibliotheek op 
school. 
 
Wat is de Bibliotheek op school?  
De Bibliotheek op school is een landelijk initiatief voor het primair onderwijs waarin bibliotheken en 
scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesplezier, leesbevordering en 
mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren om thuis en op school meer te lezen 
en meer gebruik te maken van betrouwbare (digitale) informatiebronnen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat kinderen die lezen niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op 
schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen! Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis 
verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn 
bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving 
en daar heeft iedereen belang bij.  
Door 15 minuten vrij te lezen per dag leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar!  
 
Wat biedt de Bibliotheek op school?  
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er 
dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en 
jongeren stimuleren om meer te lezen. Daarnaast willen wij ze leren om beter en verstandiger om te 
gaan met internet, sociale media en games. De bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te 
bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met 
een goede digitale lees- en leeromgeving.  
 
Officiële opening van de Bibliotheek op school  
De Bibliotheek op school zal op donderdag 22 februari feestelijk worden geopend.  
Wij nodigen van harte uit hierbij aanwezig te zijn, uitnodiging volgt!  
 
Voor meer informatie over de Bibliotheek op school kunt u een kijkje nemen op: 
www.debibliotheekopschool.nl  
 
Wij hopen u te ontmoeten in de Bibliotheek op school in DukdalfBRES! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta 


