

Bussum
Blieb, blieb. Met een zelfde scanapparaat als in de gewone bibliotheek ’leent’ directeur
Chris Keijer woensdagmiddag het eerste boek in de nieuwe bibliotheek van de Bussumse
Montessorischool. De Bibliotheek op school (dBos) wordt geïnitieerd door Bibliotheek Gooi en Meer
om zoveel mogelijk kinderen leesplezier en leesmotivatie te geven.
De Bussumse Montessorischool aan de Busken Huetlaan in Bussum is de achtste school met een dBos.
Gooi en Meer zorgt voor de boekencollectie, het uitleensysteem en een medewerker die iedere maand
lees- en lestips komt geven. Nog 21 andere basisscholen in Gooise Meren, Loosdrecht, Eemnes en
Nederhorst den Berg nemen via Bibliotheek Gooi en Meer alleen het uitleensysteem af.
Voor Gooi en Meer is het een van de initiatieven binnen het landelijke programma Leesoffensief, dat een
taalachterstand bij de jeugd moet voorkomen. Kinderen die niet lezen, komen minder goed mee in de
maatschappij. Kinderen die lol hebben in lezen, gaan meer en beter lezen en worden daardoor
aantoonbaar beter in taal. Ook wordt hun fantasie en inlevingsvermogen gestimuleerd.

Kinderopvang
Gooi en Meer zet daarom al zo vroeg mogelijk in op leesplezier en leesmotivatie. Zo krijgen pasgeboren
baby’s in de aangesloten gemeenten een Boekstartkoffertje en wordt Boekstart ook in de kinderopvang
uitgerold. Op alle locaties van SKBNM is of wordt een collectie vanuit de bibliotheek neergezet en worden
medewerkers van de kinderopvang geschoold om hiermee aan de slag te gaan. Ook Koningskinderen
haakt met alle locaties bij dit concept aan.
En het blijft niet bij de jongste jeugd. Naast de uitrol van een voortgezet onderwijs versie van dBos, biedt
Gooi en Meer in samenwerking met Schrijverscentrale sinds kort ook een schrijversbezoek aan aan
middelbare scholen. Met name jongens en leerlingen van het vmbo lezen weinig.
De schrijver komt twee keer in de klas. De eerste keer als introductie. Daarna lezen alle leerlingen het
boek. Een paar weken later praat de schrijver samen met de leerlingen over het boek. Zo kreeg de Fontein
Mavo in Bussum vorige maand schrijver Marloes Morshuis op bezoek en ontvangt Yuverta in Naarden in
december Buddy Tegenbosch.
Herkenning
Bij de Bussumse Montessorischool juichen de leerlingen als er na de officiële opening mini-boekjes
worden uitgedeeld. Directeur Keijer is blij met de nieuwe frisse bibliotheek in de centrale hal. Het is een
soort miniversie van de bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen. De boeken staan in dezelfde soort
kasten, op alfabet en zijn op dezelfde manier gelabeld. ,,Dat zorgt voor herkenning bij kinderen”, zegt
leerkracht Jôke Harreveld die tevens leescoördinator is op school. ,,Je kunt hier zelfs met je biebpasje
boeken lenen, al mag je ze bij ons niet mee naar huis nemen. De boeken uit de bibliotheek op school
blijven op school.”
(Tekst gaat door onder de foto)

Populair
De school heeft de collectie, anders dan bij de andere Bibliotheek op scholen, zelf aangeschaft. Wel met
advies van Gooi en Meer en ook het uitleensysteem komt van de centrale bibliotheek. ,,Dat maakt het
voor de kinderen heel echt en het geeft ons handige informatie over welke boeken populair zijn en wie
welk boek heeft gelezen. Op die manier kunnen we met de collectie inspelen op de leesbehoefte van de
leerlingen, maar ook eens een boek onder de aandacht brengen dat niet
snel gekozen wordt”, zegt Harreveld enthousiast.
,,Samen met een collega heb ik vorig jaar de opleiding tot leesconsulent
gedaan, met als doel lezen stimuleren op school. Zo lezen leerlingen
van de bovenbouw twee keer per week een half uur met leerlingen van
de middenbouw. Maar we willen ook vaker een boek gaan bespreken of
een leeskring opzetten. De kleuters draaien niet mee in de bieb op
school, die hebben hun eigen kast met prentenboeken, maar in de
toekomst willen we groep 2 halverwege het schooljaar ook laten
aanhaken ter voorbereiding op groep 3.”

