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dbieb en 
het onderwijs: 
samen werken 
aan leesplezier 
Dat lezen heel belangrijk is voor kinderen, 
weten we natuurlijk allang. Daarom werkt 
dbieb samen met consultatiebureaus, 
kinderopvang en basisscholen aan leesplezier, 
taalontwikkeling, leesbevordering en digitale 
geletterdheid. Van LEGO Storystarter en 
greenscreen tot boekenkringen.  

Educatieve aanpak
De educatieve aanpak van BoekStart en 
de Bibliotheek op School (dBos) bestaat 
uit verschillende bouwstenen die als 
uitgangspunt dienen voor de ondersteuning 
van de Kinderopvang en de school door 
leesconsulenten/mediacoaches. Een 
landelijke aanpak, met als doel kinderen 
te stimuleren meer te lezen. Want kinderen 
die veel lezen en er plezier in hebben doen 
het beter op school. 

Kinderen zijn  
gratis lid van dbieb
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid bij 
dbieb. Een jeugdabonnement opent de 
deur tot een schat aan (online) boeken, 
dvd’s, luisterboeken, strips, tijdschriften 
en meer. Bij dbieb kunnen kinderen de 
wereld verkennen. Avonturen beleven. 
Spelen en leren. En de allermooiste 
verhalen ontdekken. Kijk voor meer 
info en lid worden op dbieb.nl.



De Nationale 
Voorleeswedstrijd  
De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks 
terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen 
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 
Leerlingen ervaren op een speelse manier 
dat voorlezen leuk en waardevol is. De 
schoolkampioenen strijden in kwart- en halve 
finales tegen elkaar. De kampioen van Friesland 
mag zijn provincie vertegenwoordigen tijdens de 
landelijke finale. Scholen kunnen zich aanmelden 
via denationalevoorleeswedstrijd.nl 

Techniekmenu 
Het hele schooljaar 2022-2023 maken 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van scholen 
uit de gemeente Leeuwarden binnen 
het Techniekmenu spelenderwijs kennis 
met wetenschap en technologie. Digitale 
geletterdheid omvat een aantal vaardigheden 
- waaronder programmeren - die steeds 
belangrijker worden. Onder begeleiding van 
de leesconsulent/mediacoach van dbieb leren 
kinderen coderen en programmeren. Meer 
informatie hierover vind je op schoolkade.nl. 



De Nationale Voorleesdagen 
Van 25 januari t/m 4 februari 2023 zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Tijdens deze dagen staat het bekroonde 
prentenboek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 
van Joukje Akveld centraal. Onze leesconsulenten lezen 
de allerkleinsten voor uit dit prachtige boek. Ook is er in 
dbieb-vestigingen in deze week voor jonge kinderen van 
alles te beleven.  

Kinderboekenweek 
Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek. 
Het motto luidt dit jaar GI-GA-GROEN. Tijdens de 
Kinderboekenweken kunnen kinderen uit groep 7 en 8 
met de hele klas op bezoek bij een bekende Nederlandse 
schrijver. Daarnaast organiseert dbieb rondom het motto 
‘GI-GA-GROEN’ diverse activiteiten en programma’s. 



Scoor een Boek!  
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van 
groot belang. Daarbij helpt het als ze daar plezier aan 
beleven. Scoor een Boek! combineert lezen met sport, 
want... scoren kun je overal. Bij dit unieke leesproject 
werken de scholen in de gemeenten Leeuwarden en 
Tytsjerksteradiel, dbieb, SC Cambuur, bv SPORT en 
High Five Stimulering samen. Het project richt zich op 
groep 5 en 6 van het primair onderwijs en de gezinnen 
van die kinderen.  

Leesplezier ontdekken 
In februari 2023 trapt een voetballer van SC 
Cambuur het project af. Elke groep houdt in de klas 
op een poster bij hoeveel boeken er zijn gelezen. In 
de klas wordt er gesproken over de gelezen boeken: 
maak een basisopstelling van de 11 mooiste boeken of 
geef een voorzet en deel een leestip. Tijdens Scoor een 
Boek! scoren de leerlingen negen weken lang tientallen 
boeken en ontdekken ze het plezier in lezen.  Het project 
wordt in april afgesloten met een sportief evenement in 
het Cambuurstadion.  



Kunstmenu 
In mei/juni 2023 gaan de leerlingen van groep 3 
en 4 binnen het Kunstmenu onder begeleiding 
van de leesconsulent/mediacoach van dbieb 
aan de slag met informatieboeken over bomen, 
planten en zaadjes. Ook wordt er een verhaal 
gemaakt dat groeit. Dit jaar werken we opnieuw 
samen met het Natuurmuseum Fryslân. Daar gaan 
de leerlingen met zaden bezig en creëren ze hun 
eigen zaadje dat kan vliegen. Meer informatie 
hierover vind je op schoolkade.nl. 



Vakantielezen 
Na de meivakantie starten de leerlingen uit groep 
3 en 4 met Vakantielezen. Vakantielezen is een 
spannende ontdekkingsreis voor beginnende 
lezers. Door te lezen kunnen ze verschillende 
landen bezoeken en mogen ze voor elk gelezen 
boek een sticker plakken. Na het programma in 
de klas gaat Vakantielezen thuis verder. Kinderen 
kunnen samen met hun ouders op digitale 
schattenjacht, waarbij ze opdrachten doen 
gericht op lezen en taalspellen. Ook in dbieb 
worden in de zomervakantie speciale activiteiten 
georganiseerd. Lees meer op vakantielezen.nl
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Boekenkringproeverij 
Een workshop waarin we het team inlichten over 
boekenkringen en projecten ter bevordering van het 
leesplezier. Wat sluit aan bij de doelen van het leesplan? 
Waar gaan we ons op richten? Een proeverij van wat er 
allemaal mogelijk is en van daaruit keuzes maken voor het 
komende schooljaar.   

Digitale geletterdheid 
De visie van je school omzetten naar een digitale 
visie? dbieb biedt scholen een traject aan waarbij de 
doorgaande leerlijn Digitale Geletterdheid in kaart wordt 
gebracht. Samen met enthousiaste leerkrachten uit het 
team kijken we naar wat er al is en wat er nog nodig 
is. Na het doorlopen van de drie bijeenkomsten heeft 
de school een op maat gemaakte doorgaande leerlijn 
Digitale Geletterdheid. 
 
Leesplezier voor kinderen 
met leesproblemen 
Kinderen met leesproblemen vinden lezen meestal niet 
leuk. Dat is jammer, want om mee te komen op school 
en later in de maatschappij is lezen belangrijk! Om beter 
inzicht in de beschikbare materialen te krijgen en het kind 
te motiveren om meer te gaan lezen, is deze workshop 
een eerste stap! 

Workshop, teamtraining 
of lezing
Een ouder- of leerkrachtbijeenkomst? Denk eens aan 
dbieb. Wij verzorgen op deskundige wijze bijeenkomsten 
over taal- en leesbevorderende thema’s en digitale 
geletterdheid. Voor het komende schooljaar 2022-
2023 hebben we speciaal voor dBos-scholen een 
aantal teamtrainingen ontwikkeld, gericht op de 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten: 



In onze webshop vind je een 

overzicht van alle abonnementen, 

activiteiten & workshops op 

het gebied van leesplezier, 

taalontwikkeling, leesbevordering 

en digitale geletterdheid. 

Neem gerust eens een kijkje. 

De bestellingen van scholen 

die deelnemen aan de aanpak 

de Bibliotheek op School 

worden gedaan door de eigen 

leesconsulent/mediacoach.  

Scholen die deelnemen aan de 

Bibliotheek op School hebben recht 

op een 4-tal gratis projecten naar 

keuze, waarvan één 21e eeuwse 

vaardigheden. Een school met een 

dienstverleningsabonnement heeft 

recht op 1 gratis project.  

 

Je vindt onze webshop op 

dbieb.nl/op-school onder 

activiteitenaanbod w
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Gemeente 
Leeuwarden 
Hilde Brons 
058 234 77 01
h.brons@dbieb.nl 
 
Gemeente  
Tytsjerksteradiel 
en regio Grou
Jitske Rozema 
058 234 77 64
j.rozema@dbieb.nl 
 
Teamleider
John Schreurs
058 234 77 42
j.schreurs@dbieb.nl

Algemeen e-mailadres
onderwijs@dbieb.nl

Meer informatie?
dbieb.nl/opschoolco
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