
De Albatros heeft een bibliotheek op school 
 
Lezen is een vaardigheid die je hele leven belangrijk is. Nu misschien nog wel meer dan 
vroeger. Even googelen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is dus van 
groot belang dat kinderen op allerlei manieren ondersteund worden bij het leren lezen en 
het leren verwerken van wat ze lezen.  
 
Wij zijn dan ook super blij dat wij in samenwerking met de bibliotheek Hof van Twente onze 
schoolbibliotheek hebben kunnen vernieuwen. Een deel van onze collectie boeken was 
verouderd, van deze boeken hebben we afscheid genomen. Daardoor ontstond er ruimte 
voor nieuwe boeken. Boeken van deze tijd, boeken die kinderen graag lezen. Deze nieuwe 
boeken worden beschikbaar gesteld door de bibliotheek Hof van Twente. Door deze 
samenwerking, die wij “bibliotheek op school”  noemen hebben we binnen school een 
regelmatig wisselende collectie boeken en ondersteunt de leesconsulent van de bibliotheek 
ons op school bij het versterken van alle leesbevorderende activiteiten.  
 
Bibliotheek op school sluit naadloos aan bij de manier waarop wij met lezen bezig zijn 
binnen onze school. Iedere dag starten we met een half uur lezen. De kinderen halen 
hiervoor eens per week boeken uit onze schoolbibliotheek en bewaren die in hun eigen 
kastje. Ze kunnen kiezen uit diverse soorten boeken, informatieve boeken, verhalen en eens 
per week stripboeken. De kinderen lezen op hun eigen niveau. De beginnende lezers starten 
in hun eigen klas en gaan samen met hun juf aan de slag. De meer gevorderde lezers lezen in 
tweetallen hardop en hebben ze het lezen al heel goed onder de knie dan mogen ze een plek 
uitkiezen om stil te lezen. Daarnaast is er iedere dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen of 
praten over boeken en zetten we andere werkvormen in om kinderen met plezier te laten 
lezen.  
 
Met de bibliotheek op school kunnen we kinderen nog beter ondersteunen in het leren 
lezen. Ze hebben ruimere keuzemogelijkheden, zodat ze makkelijker een boek vinden dat bij 
ze past. En naast boeken uit de bibliotheek bij ons, kunnen ze ook boeken aanvragen bij 
bibliotheken in de regio en deze in Goor ophalen. Ieder jaar wordt er een leesmonitor 
uitgevoerd, deze meet het leengedrag en de leesbeleving van kinderen, zowel op school als 
thuis. Aan de hand van die resultaten stellen we doelen voor het komende jaar en wordt de 
collectie op school steeds beter afgestemd op de kinderen bij ons op school.  
 
 


