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Bieb-team van de Albertine Agnesschool met v.l.n.r. Jesse Westra, Faithlynn van Hees, Fenna Wanders en Mara Koster.

Het Bieb-team van
de Albertine Agnesschool

CBS De Arke
enthousiast
over boeken
op school

Hoe werkt de scanner van een bibliotheek? Wat is een leuk boek voor iemand van acht jaar die van
spanning houdt? Dat en nog veel meer ontdekken de vier leden van het Bieb-team van de Albertine
Agnesschool dit jaar. Want zij vormen met elkaar de directie van de schoolbieb.
Die leent, omdat de school
samenwerkt met dBieb, meer
dan 1.155 boeken uit aan kinderen van 2 tot 13 jaar van de
speelleergroepen en de basisschool. Jesse Westra, Faithlynn
van Hees, Mara Koster en
Fenna Wanders regelen dat
allemaal – met een beetje hulp
van ouders, leerkrachten en
de leesconsulente van dBieb.
‘Bliebs’
Hoe het werkt? Elke vrijdag
kunnen er boeken worden
geleend of teruggebracht. Eén

van de Bieb-team leden scant
de streepjescode van alle boeken die binnenkomen en weggaan. ‘Bliebs’ hebben ze die
scanner genoemd en wie hem
één keer heeft gehoord begrijpt wel waarom. Een ander
zet met een stempel op een
briefje wanneer het boek weer
moet worden ingeleverd.
Ze doen meer. Tentoonstellingen maken van boeken. Af
en toe een top-5 samenstellen voor de school. Promotie
maken voor leuke boeken. Het
hoort er allemaal bij!

E-readers
Om bij het Bieb-team te
komen moesten ze echt solliciteren. Met een sollicitatiegesprek, waarin leerkrachten
en leden van het vorige
Bieb-team vroegen naar hun
motivatie. Ook bekeek de
commissie wie ze van de maar
liefst 18 sollicitanten het meest
geschikt vonden.
Het leuke van Bieb-werk? ‘Ik
houd van lezen en van boeken’, zegt de één. ‘Je leert heel
veel kinderen uit andere klassen kennen’, zegt de ander.

Hulp van dBieb: Hoe kies
je een leuk boek?
stap zien hoe je daaruit iets
leuks kiest.
Selectie
Eerst leest ze vanaf de achterkant van het omslag de ‘flaptekst’ voor. ‘Welk boek zou
je nu kiezen?’, vraagt ze de
leerlingen en allemaal zetten
ze een kruisje op hun ‘stemformulier’. Dan laat ze de
binnenkant zien: is het alleen
tekst? Zijn er plaatjes? Hoe
zien die eruit? Het tweede

‘Zonder taal ben je
nergens. Taal is de
basis voor het kunnen
leren en leven.’
Directeur Talia Hager, Albertine
Agnesschool
kruisje. Daarna komen er kruisjes voor voorkant/titel, stukje
voorlezen en ‘toelichting’. De
laatste vraag: als je nu alles
nog eens bekijkt: wat wordt
je eindkeuze? Hilde heeft een

Wat gebeurt
er nog meer?
Alle PCBO-scholen haken
actief in op de kinderboekenweek. Een paar voorbeelden.

IKC
Johan Willem Friso
Huizum

Albertine Agnes
kinderboeken
top-3

‘Kapitein Klungel’, uit
de reeks ‘Cruiseschip de
Cliffhanger’ over een race
van twee schepen scoorde
in de Wie van de Drie test
het hoogst op het stembriefje van Rens Huinink,
rechts op de foto. ‘Ik houd
van spannende boeken’,
legt hij uit.
De andere titels waren:
‘Elvis & Jones’, over een
bijzonder avontuur van
twee Amsterdamse kinderen, en ’Red de Olifant’
over een kinderboekenwinkel die gered moet
worden van de ondergang.

‘Ik hou van spannende boeken
over speurders’, zegt één van
de leerlingen uit groep 5 van
de Albertine Agnesschool.
Maar… hoe vind je nou zo’n
boek in de bibliotheek?
Hilde Brons, één van de acht
leesconsulenten van dBieb in
Leeuwarden, helpt ze met een
‘Wie van de Drie’-spel in een
half uur op weg naar heel veel
leesplezier. Ze heeft drie ingepakte boeken voor zich op
tafel staan en laat stap voor

Dat ze alle vier echte leesfans
zijn blijkt wel als ze vertellen
over e-readers. Of ze hebben
er al één. Of hij staat helemaal
bovenaan hun verlanglijstje
voor Sinterklaas…

De favoriete boeken van het
Bieb-team? Vooral series,
want: ‘Als je éénmaal een
leuke serie hebt kun je heel
veel lezen!’
1 De grijze jager
spannende 17-delige serie
2 Warriorcats
serie van 7 reeksen, waarvan er inmiddels 4 in het
Nederlands zijn vertaald.
Elke reeks telt 6 spannende
boeken
3 Harry Potter
serie van inmiddels 8
boeken over de tovenaarsleerling Harry Potter

goede voorselectie gemaakt,
want alle drie de boeken krijgen stemmen.
Plezier
‘Meer leesplezier in de klassen
is belangrijk’, legt consulente
Hilde Brons uit. ‘Want als je
veel leest, word je meestal ook
veel beter in taal. De consulentes van dBieb hebben het
zelf gezien: op scholen waar

Grootouders lezen voor op
vrijdag 4 oktober bij de peuters in de speelleergroep, in de
dagopvang en in de klassen
van de basisschool.

IKC
Prins Maurits
Bilgaard
Hier opende de kinderboekenweek al op 30 september.
Evenementen o.a.: een tekenwedstrijd, een schoolschrijver,
het maken van een fantasiereisvoertuig, ‘gouden penselen
en griffels’ voor winnende
verhalen en een kinderboekenmarkt op het kleuterplein.

CBS
De Sprankel
Stiens
Op woensdag 2 oktober
opening van de kinderboekenweek. Groep 1-4 bekijkt
het toneelstuk ‘Boekenbus’
gemaakt door groep 3. Groep
5-7 heeft een speurtocht door
de school over reizen.
kinderen enthousiast worden
gemaakt voor lezen, kunnen
leerlingen in de hogere groepen meer ‘moeilijke’ boeken
lezen.
Naast de Albertine Agnesschool
en CBS De Arke werken ook de
PCBO-scholen IKC Prins Maurits,
de beide Koningin Wilhelminascholen, de Dr. Algraschool en de
Prins Constantijnschool samen
met dBieb in het project De
Bibliotheek op School (DBOS).

Sinds vorig jaar heeft CBS
De Arke in Wirdum een stukje
dBieb in de eigen school.
Inmiddels zijn de moeders
Willianna Lobach, Patricia
Wieling en Annelies Beckers
(v.l.n.r. op de foto) zo ongeveer volleerd schoolbibliothecaresse.
‘Je bouwt hierdoor met ieder
kind van deze kleine school
een band op’, vertellen ze.
‘Ook ontdek je zelf wat leuke
kinderboeken van nu zijn.
Maar het belangrijkste is, dat
je meehelpt om de kinderen
van deze school plezier te
laten beleven aan lezen.’ De
school telt 45 leerlingen, een
aantal dat makkelijk door één
bibliotheekmoeder zou kunnen worden geholpen. Toch
proberen Annelies, Willianna
en Patricia elke vrijdag alle
drie aanwezig te zijn. Omdat
ze het gezellig vinden én
nuttig: ‘Je bent als moeder
ook betrokken bij de school
van je kinderen en dat is leuk.’

De Arke
kinderboeken
top-5

Welke boeken zijn populair
bij leerlingen van De Arke?
Ook hier veel series:
1 Dagboek van een muts 		
serie
2 Tom Groot serie
3 De Regenboogstraat
prentenboek, vooral leuk
voor de jongste leerlingen
4 De Gorgels serie
5 De voetbalkampioen
serie

