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uitdagingen met zich mee. We zijn trots op de
creativiteit van de (voor)leesconsulenten en
dankbaar voor de exibiliteit van de kinderopvang,
basisscholen, individuele kinderen en hun ouders.
Samen hebben we de kinderen zo goed mogelijk
voorzien van goed leesonderwijs.
Met dit verslag hopen we je een zo goed mogelijk
beeld te geven van ons werkveld en werkwijze.

Afgelopen schooljaar was een opwindend jaar vol
groei voor de afdeling educatie van Bibliotheek
Oosterschelde. Er is uitgebreid met de Bibliotheek
op school (dBos)-scholen, de voorleesconsulenten
zijn onderdeel geworden van onze werkwijze en
aanpak, het aanbod van jeugdactiviteiten in de
vestigingen is groter, de Boek ets heeft nieuwe
plaatsen bezocht, samenwerkingen zijn uitgebreid,
etc.
Om welbekende redenen ging het onderwijs ook dit
schooljaar weer voor enkele maanden op slot. Dit
betekende dat we onze dienstverlening op afstand
voort moesten zetten. Dit bracht de nodige

Leespunten ...............................................................................................................................................................20
12-18 jaar De Bibliotheek op school Voortgezet onderwijs (dBos VO) en Boekenbazen ...............21
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DIENSTVERLENING
OP AFSTAND

INLEIDING

• 56 groepen uit het basisonderwijs deden mee
aan 'Kinderjury online: schrijver in de klas!' De
prijswinnende auteurs Sanne Rooseboom,
Corien Oranje en Janneke Schotveld stonden
daarin centraal. De kinderen stelden per groep
een vraag aan de auteurs en kregen antwoord
via speciaal daarvoor opgenomen lmpjes die in
de klas bekeken konden worden.

Een greep uit de activiteiten van de dienstverlening
op afstand tijdens de lockdown:
• Alle leesconsulenten brachten collecties boeken
naar de scholen en gaven 'live' lessen via Google
meet. Gemiddeld stuurde elke leesconsulent 75
lmpjes aan haar scholen. Een greep uit de
onderwerpen: de Eigenwijsprijs, Lente,
Tijgerlezen, Graphic Novels, etc.

Voor u ligt het overzicht van de resultaten en werkzaamheden van de afdeling jeugdeducatie
van de Bibliotheek Oosterschelde, schooljaar 2020-2021.
A. EDUCATIEVE DIENSTVERLENING

Conform de Wet op het stelsel van openbare
bibliotheken (Wsob) hoort een Openbare Bibliotheek
vorm te geven aan vijf functies:
•
•
•
•
•

De Bibliotheek spant zich in om de taal- en
leesontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar te
versterken. Daartoe hanteert zij een doorgaande lijn
in producten, aansluitend bij landelijke beleidslijnen.

lezen
leren
informeren
ontmoeting en debat
kennismaking met kunst en cultuur

• 0-4 BoekStart, BoekStart in de kinderopvang en
Boekstartcoach
4-12 De Bibliotheek op school Primair onderwijs
(dBos PO)
• 12-18 De Bibliotheek op school Voortgezet
onderwijs (dBos VO)

Deze rapportage is opgezet volgens de indeling die
gebruikt wordt in de Regionale Visie Openbaar
Bibliotheekwerk Oosterschelderegio 2018-2021.

Alle 6 gemeenten nancieren in meer of
mindere mate de programma's BoekStart en
dBos PO.

• A. Educatieve dienstverlening
• B. Informatie en lezen
• C. Maatschappelijke bibliotheek

De uitvoering van de overige programma's is lokaal
verschillend. Omdat er nog altijd veel zorg is over de
teruglopende leesbereidheid en – vaardigheid onder
Nederlandse scholieren streeft de Bibliotheek
Oosterschelde ernaar om binnen 4 jaar te komen tot
volledige dekking van samenwerking met scholen en
voorschoolse organisaties binnen de regio in de
doorgaande lijn 0-18 jaar.

Deze rapportage richt zich vooral op
A. Dienstverlening
15 minuten lezen
per dag kan
1.000 nieuwe
woorden per jaar
opleveren!
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• Er werden tientallen 'Biebjuf lunch' video's
gemaakt, waarin een leesconsulent een boek
aanprijst en 20 minuten voorleest. De leerkracht
kon deze video's in de klas aanzetten tijdens de
lunch.
• Tijdens de Nationale Voorleesdagen genoten
leerlingen van meer dan 40 onderbouwgroepen
samen met hun ouders of leerkracht van een
digitaal voorleesontbijt.
• Wekelijks konden ouders en leerkrachten op de
donderdag op digitaal 'spreekuur' bij
leesconsulenten. Met een omschrijving van
interesses van een kind werden gerichte
boekentips gegeven die via de Online
Bibliotheek te leen zijn.
• Voor de middenbouw werd eenmalig de digitale
voorleesactiviteit 'De fantastische
vliegwedstrijd' georganiseerd. De activiteit vond
plaats op inschrijving en werd in totaal door 9
groepen 'bezocht'.
• Voor de bovenbouw werd meermaals de digitale
activiteit 'Beat-the-biebjuf' georganiseerd. De
activiteit vond plaats op inschrijving en werd in
totaal door 47 groepen 'bezocht'.
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0 - 4 JAAR
BoekStart
Borsele, Goes, Kapelle,
Reimerswaal, Tholen en
Schouwen-Duiveland

gastvrouw. Tijdens de lockdown hebben deze
activiteiten digitaal plaatsgevonden.

Ouders van pasgeboren kinderen ontvangen via de
gemeente een brief over BoekStart en een gratis
lidmaatschap van de Bibliotheek Oosterschelde. In
de Bibliotheekvestiging in de buurt kunnen ouders
voor hun kinderen tot 2,5 jaar een gratis
BoekStartko ertje ophalen als ze hun kindje lid
maken. In dit oranje ko ertje zitten 2 boekjes en een
folder over voorlezen aan jonge kinderen. Tijdens de
lockdown zijn de ko ertjes via de consultatiebureaus
verstrekt, in samenwerking met onze partner GGD
Zeeland.

Verrassingsbieb
Tijdens de periode waarbij onderwijs volledig op
afstand werd verzorgd zijn er bij bepaalde leerlingen
leesachterstanden ontstaan. De Verrassingsbieb was
een tijdelijke dienstverlening die juist voor deze
leerlingen in het leven geroepen is. Via onze
leesconsulenten konden leerkrachten een
Verrassingstas aanvragen voor een leerling die een

extra impuls nodig had bij het lezen. Uit de collectie
van onze vestigingen werd per pro el een
aansluitende stapel boeken bij elkaar gebracht.
Resultaat: bijna 300 Verrassingstasjes vonden hun
weg naar kinderen. Ook de mogelijkheid voor
leerkrachten om tasjes aan te vragen voor gebruik in
hun klas werd enthousiast ontvangen.

“De lmpjes in coronatijd waren erg leuk. Ook het lmpje
van de schrijfster die onze vragen beantwoordde.” - Don Boscoschool
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BoekStart in de kinderopvang Goes, Tholen
en Schouwen-Duiveland
De Bibliotheek stimuleert het leesplezier van ouders
en professionals door een voorleesconsulent te
verbinden aan de kinderopvanglocatie en de
onderbouw van de basisschool.
De voorleesconsulent richt zich op kinderen van 0-6
jaar en hun ouders en de professionals van het
kinderdagverblijf en de groepen 1 en 2.
De hoofdtaak is het bevorderen van voorlezen en het
stimuleren van taalontwikkeling. Door de
voorleesconsulent te verbinden aan zowel de
voorschool als de onderbouw van de basisschool
alsook aan de bibliotheekvestiging is er een
doorgaande leeslijn die de complete doelgroep
bereikt. Het (voor)lezen en het stimuleren van
taalontwikkeling is dan niet langer iets van
kinderopvang, school óf thuis, maar een onderwerp
dat het hele 'systeem' rond een kind aangaat.
In de gemeente Schouwen-Duiveland, Tholen en
Goes wordt gewerkt met een voorleesconsulent.
Deze aanpak past binnen het
onderwijsachterstandenbeleid van deze 3
gemeentes.

Drie maal per jaar wordt er in alle 6 gemeentes in
het werkgebied een BoekStartbijeenkomst
georganiseerd, m.u.v. van Schouwen-Duiveland,
waar 9 BoekStartbijeenkomsten plaatsvinden per
jaar.
De gratis toegankelijke bijeenkomsten zijn erop
gericht om leesplezier te stimuleren en ouders van
jonge kinderen te informeren over het belang van
voorlezen en een rijke taalomgeving. Het
programma van de BoekStartbijeenkomsten wordt
regelmatig ingevuld met lokale
samenwerkingspartners zoals Muziekschool
Zeeland.
De voorleesconsulent, tevens verbonden aan de
kinderdagverblijven en kleutergroepen in de
gemeente, is aanwezig als 'bekend' gezicht en
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KINDERDAGVERBLIJVEN PER GEMEENTE
SCHOUWEN-DUIVELAND

THOLEN
BoekStartcoach in het consultatiebureau en via
andere kanalen uitgenodigd om naar de Bibliotheek
te komen. Elke maand is er een ander thema, vaak
met een gastspreker. Binnen de Babybieb wordt de
samenwerking gezocht met partnerorganisaties
zoals Auris, de GGD en Muziekschool Zeeland.
Tijdens de lockdown heeft de Babybieb online
plaatsgevonden. In totaal had deze activiteit 82
aanmeldingen.
De doelstelling van de Babybieb is kennismaken met
de Bibliotheek, voorlezen stimuleren, kennis
vergroten bij de ouders over een bepaald onderwerp,
ouders informeren en faciliteren van ontmoeting
tussen ouders van deze jonge kinderen. Vanaf
schooljaar 2021-2022 starten er ook
BoekStartcoaches in de gemeentes Tholen
en Reimerswaal.

De BoekStartcoach Borsele
De BoekStartcoach is een medewerker van de
Bibliotheek die op gezette tijden een dagdeel
aanwezig is op het consultatiebureau en
maandelijks voor ouders van kinderen van 0-2 jaar
de 'Babybieb' organiseert. De BoekStartcoach gaat op
een laagdrempelige manier met ouders in gesprek
over het belang van voorlezen en de mogelijkheden
van de Bibliotheek en voorziet hen van (voorlees)tips.
De jeugdarts of – verpleegkundige kan ouders en
hun kindje verwijzen naar de BoekStartcoach om
meer informatie te krijgen over lezen thuis,
mogelijkheden voor ouders zelf via het taalloket of
de Bibliotheek in het algemeen.
In de maandelijkse Babybieb in de gemeente Borsele
worden ouders en hun kindjes tot 2 jaar door de

Plaats

Naam locatie

Plaats

Naam locatie

Sint Annaland

ZO Op Olleke Bolleke

Bruinisse

Het Kinderpaleis

Oud-Vossemeer

ZO Op ‘t Schakeltje

KIBEO De Meerpaal

Kids en Co

KIBEO Stenenpad
Oosterland

Zo Op de pluus

KIBEO Weelstraat

Brede School

ZO Brede School Tholen

Poortvliet

ZO Kleinduimpje

Sint Annaland

Stap voor Stap

Littels Nieuwerkerk

Sint Maartensdijk

Kinderopvang UPP

KIBEO Weststraat

Nieuwerkerk

Zierikzee

Villa Vrolijk

KIBEO Ribesstraat

KIBEO ‘t Vrije

ZO Op ‘t Hummeltje

KIBEO Emil Sandstromweg

ZO Op ‘t Schakeltje

KIBEO Grachtweg

ZO Op Tum Tum

KIBEO Hoge Molenstraat

‘t Molentje

KIBEO Kabbelaarsbank

Scherpenisse

ZO Op de Scarpejaantjes

KIBEO Raamstraat

Stavenisse

ZO Op ‘t Stavertje

KIBEO Scheldestraat

Tholen

Coter

KIBEO Wiedewei

Sint Philipsland

Den Oesterdam
GOES

Burgh-Haamstede

KIBEO Julianastraat

Dreischor

KIBEO Mr. P. Moggestraat

Scharendijk

KIBEO Carlstraat

Plaats

Naam locatie

Renesse

KIBEO Mauritsweg

Goes

KIBEO Joseph Lunslaan

Brouwershaven

KIBEO Kerkplein

KIBEO Johnsonlaan

Kerkwerve

KIBEO Vloedstraat

KIBEO Kuyperlaan
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KIBEO dr. Schutterstraat
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4 - 12 JAAR
De Bibliotheek
op school
(dBoS PO)

De Monitor speelt een belangrijke rol in het
werkproces van de Bibliotheek op school. Echter
merken we dat de AVG-procedure en de beperkende
maatregelen van het afgelopen schooljaar ervoor
hebben gezorgd dat minder scholen dan voorheen
de Monitor hebben ingevuld. De AVG-procedure
creëert – in onze ervaring – een weerstand om
benodigde gegevens te delen met externe partners
van de school. Zo ook de gegevens die benodigd zijn
voor het lid maken bij de Bibliotheek, ook als ouders
geen bezwaar tegen een lidmaatschap hebben.
Daarnaast bemoeilijkt dit het toetsen van het e ect
van dBos op school, aangezien hier ook gegevens van
worden gebruikt bij de Monitor (bijv. toename
leengedrag etc.). In schooljaar 2021-2022 wordt een
nieuwe, provinciale, aanpak geïntroduceerd die de
ouders nog meer gerust moet stellen in het delen
van persoonsgegevens zodat hun kind lid gemaakt
kan worden van de Bibliotheek.

Door structurele samenwerkingen aan te gaan met
onderwijs en andere netwerkpartners voor 0 – 18
jarigen, bereikt de Bibliotheek via de professional
zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. Door meer
te lezen word je beter in taal! De Bibliotheek
Oosterschelde staat voor een leven lang leren en
kennis delen binnen en buiten de organisatie.
De Bibliotheek op school is ook in schooljaar 20212022 weer gegroeid, een resultaat waar wij trots op
zijn. Op dit moment bestaat het team
leesconsulenten uit 16 deskundige professionals die
het leesplezier en de mediawijsheid op scholen
bevorderen. In schooljaar 2020-2021 werkten we op
85 scholen in de Oosterschelderegio, met uitbreiding
in zicht voor schooljaar 2021-2022.
De leesconsulent werkt op de scholen aan de hand
van de Bouwstenen van de landelijke aanpak van de
Bibliotheek op school (zie a eelding).

Wat ik echt een heel mooie ontwikkeling vind
is dat de ondersteuning vanuit dBos nu ook
vraaggestuurd is en dat er aandacht is voor
het versterken van de leerkrachtvaardigheden
op het gebied van leesonderwijs en het
stimuleren van leesplezier. Dat maakt de
ontwikkeling die we als school op dat gebied
doormaken ook duurzamer. – CBS de Welle
Dit doet zij op verschillende niveaus binnen de
school: met de individuele leerling, klas en
het docententeam. Van tevoren stellen zij,
samen met het leesteam, vast welke
impact zij willen bewerkstelligen. Deze is
passend bij het onderwijsbeleid van de
school zodat de aanpak zoveel mogelijk
geïmplementeerd wordt en maximale
opbrengst heeft. E ecten worden zichtbaar
dankzij de Monitor en vervolgstappen
worden samen bepaald.
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Cursus Open boek

Het Educatief
Abonnement

Om meer doelgericht en inhoudelijk te kunnen
afstemmen met de school, pleit de Bibliotheek
Oosterschelde ervoor om per school minimaal een
leerkracht te laten deelnemen aan de cursus Open
boek, om de leescoördinator te kunnen worden van
school. Een leerkracht die cursus Open Boek volgt
wordt gecerti ceerd leescoördinator en schrijft als
eindopdracht een leesplan voor de eigen school.
De taak van de leescoördinator is er op gericht meer
eenheid in het leesonderwijs aan te brengen met
een focus op leesbevordering en leesmotivatie. In
iedere bijeenkomst worden nieuwe boeken
gepresenteerd. Per
bijeenkomst worden
Een leuke en praktische
bouwstenen verzameld voor
cursus die ik echt ga
het eigen leesplan.
gebruiken in de praktijk.
In 2020 zijn er 3 cursussen
Na een wat onwennige
georganiseerd, in Zierikzee,
opstart voor de digitale
Yerseke en Tholen. In totaal
omschakeling echt leuke
hebben 30 leerkrachten
werkvormen gekozen voor
deelgenomen en een
de training. – deelnemer
certi caat behaald.
cursus
De cursus is fysiek gestart,
en is uiteindelijk online
afgemaakt.

Maar liefst 98 basisscholen
namen in schooljaar 20202021 het Educatief
Abonnement af bij de
Bibliotheek voor een bijdrage
van € 1,30 per leerling.
Dit abonnement dat gericht
is op het basisonderwijs,
bestaat uit verschillende
onderdelen. Zo mogen
scholen met een Educatief
abonnement per groep een gratis groepspas
aanvragen, waarmee per keer 30 boeken kunnen
worden geleend voor in de klas. Via de drie digitale
nieuwsbrieven naar ouders en de drie nieuwsbrieven
naar leerkrachten werd informatie en inspiratie
binnen het vakgebied lezen en mediawijsheid
overgebracht.
Daarnaast wordt er veel deskundigheidsbevordering
geboden, zoals de Kenniscafés, bezoeken van de
Schoolschrijver en cursus Open boek.
De Kenniscafés bieden leerkrachten de kans om te
netwerken met collega's uit de regio. Afgelopen
schooljaar organiseerden we drie – digitale –
Kenniscafés:

Taalvisite Goes en Schouwen-Duiveland
Taalvisite is een samenwerking tussen de Bibliotheek
Oosterschelde, het SMWO, het onderwijs, de
kinderopvang en getrainde vrijwilligers om
taalachterstanden bij kinderen te verkleinen en het
leesplezier binnen het gezin te vergroten. In een
traject van 15 Taalvisites van een uur, waarbij een
getrainde vrijwilliger thuis op bezoek komt, wordt
leesplezier overgebracht op kind en ouders. Door te
ervaren hoe leuk en eenvoudig het is om als gezin
met taal bezig te zijn door samen boeken te lezen,
erover te praten en spelletjes te doen, wordt het
gezin gemotiveerd om ook na het traject te blijven
spelen en voorlezen en gaat de taalvaardigheid
vooruit, net als de woordenschat en verhaalbegrip.
Ouders worden zicht bewust van hun eigen invloed
op de taalvaardigheid van hun kind(eren).

• Week van de Mediawijsheid, 'Gezond
mediagebruik' door Denise Bontje van
DmaakthetBont.
Doelgroep: Leerkrachten PO (25 deelnemers)
• Poëzie voor peuters en kleuters voor pedagogisch
medewerkers en onderbouwleerkrachten met
bekroonde kinderboekenschrijvers Hans en
Monique Hagen (45 deelnemers)
• Leesplezier voor jongens, met bekroond
kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp als
gastspreker.
Doelgroep: Leerkrachten PO (47 deelnemers).

Praktisch toepasbaar, inspirerend
gepresenteerd zodat ik er in de klas
mee aan de slag wil en kan gaan.
- deelnemer Kenniscafé poëzie
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BEREIK PER GEMEENTE

Leesbevordering Voortgezet onderwijs:
Caja Cazemier
Luan Buleshkaj

Het gezin is tijdens het traject vertrouwd gemaakt
met de Bibliotheek en maakt ook na Taalvisite
gebruik van de collectie. Taalvisite is op een
aangepaste manier i.v.m. de beperkende
maatregelen gestart in het voorjaar van 2021 in
plaats van het najaar 2020.

Kenniscafé leerkrachten:
Hans en Monique Hagen
Tjibbe Veldkamp

De Boek ets Schouwen-Duiveland

Vakantielezen

Ook brengen we het (voor)leesplezier letterlijk naar
kinderen en ouders toe. De Boek ets kan door de
(voor)leesconsulenten worden ingezet binnen de
samenwerking 'BoekStart-Bibliotheek op school' in
de gemeente Schouwen-Duiveland. De
voorleesconsulent en leesconsulenten én de
voorleesvrijwilligers ('Boek etsers') rijden met de
Boek ets naar scholen, peuterspeelzalen,
kinderopvangcentra, wijkcentra en buitenruimtes,
waar zij binnen of buiten voorlezen rondom De
Boek ets aan kinderen én hun ouders. Er wordt
voorgelezen met behulp van een vertelkastje en er
worden taalspelletjes gespeeld, liedjes en versjes
gezongen met kinderen én ouders. Tijdens de
lockdown vonden de activiteiten van de Boek ets
digitaal plaats. In het voorjaar en de zomer, gelukkig
weer 'gewoon' op locaties zoals de kinderboerderij,
kinderdagverblijf en scholen.
In juli 2021 is de Boek ets tijdens een 'Zomertour'
langs 6 campings getrokken op Schouwen-Duiveland
om ouders en kinderen plezier in lezen te bezorgen
en bewust te maken van de kansen die het voorlezen
biedt.

Vakantielezen is een
leesprogramma (ontwikkeld
door Biblionet Groningen)
voor leerlingen van groep 3 en
4. Aan de hand van een
schatkaart lezen kinderen
verschillende genres. Vakantielezen
kent een Schooleditie en een Thuiseditie.
• De Schooleditie is een
leesprogramma van mei t/m juli en kent 2
korte bezoeken. Deze bezoeken werden
uitgevoerd door de leesconsulent.
• De Thuiseditie vond plaats in de schoolvakantie
en werd ondersteund via de website
www.vakantie-lezen.nl. In de vestigingen zijn
workshops georganiseerd in samenwerking met
onze partner Muziekschool Zeeland en i.s.m. een
'Lachcoach'.
In het kader van Vakantielezen hebben 977
leerlingen van groep 3 en 4 deelgenomen aan het
programma en kregen allemaal een Vakantieleestas
mee naar huis om een “Zomervakantieleesdip” tegen
te gaan.

Schrijversbezoeken
Met steun van een subsidieregeling van het Fonds
van de Letteren hebben we kosteloos schrijvers
kunnen boeken. Binnen deze regeling hebben we de
volgende schrijversbezoeken kunnen
organiseren:

In schooljaar 2020-2021
bereikten de (voor)leesconsulenten:

11.475 leerlingen
in 6 gemeenten
bereikt

Totaal
aantal
Aantal
leerlingen: leerlingen
2.480
dBoS: 1.503

Gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Goes

Totaal
aantal
leerlingen:
3.458

Aantal
leerlingen
dBoS:
2.370

Totaal
aantal
leerlingen:
2.463

Totaal aantal
Aantal
leerlingen: leerlingen
1.281
dBoS: 1.244

Aantal
leerlingen
dBoS:
2.269

Gemeente
Tholen

Gemeente Kapelle

Naschools aanbod
• Met 2 Bieb-Bendes na schooltijd bereikten we 35
leerlingen. Een schrijversbezoek van Marco Kunst
vormde de afsluiting.
• Met de Boekenbendes voor onderbouw en
midden- en bovenbouw in Rilland deden ruim 30
kinderen van groep 1 tot en met 7 mee. Dit betrof
speci ek kinderen met een taalachterstand, die
door hun school zijn aangedragen. Hiervoor is een
subsidie gebruikt aangevraagd door de
betre ende scholen.

Project Kinderjury:
Sanne Rooseboom
Janneke Schotveld
Corien Oranje

Totaal
aantal
leerlingen:
1.924

Aantal
leerlingen
dBoS:
1.738

Totaal
aantal
leerlingen:
2.351

Aantal
leerlingen
dBoS:
2.351

Gemeente Reimerswaal
Gemeente Borsele
(Bron: databank duo.nl)
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GEMEENTE BORSELE

GEMEENTE GOES
= dBoS

Borsele

School

dBoS

Monitor

1. Driewegen

‘t Opstapje

Ja

Mendi

Ja

2. Heinkenszand

De Reiger

Ja

Mendi

3. Heinkenszand

De Wegwijzer

Ja

4. Heinkenszand

Jan van Schengenschool

5. Hoedekenskerke

Aant. leerlingen

= dBoS

dBoS

Leesconsulent

School

28

1. Goes

Tweemaster

Ja

Mendi

Ja

128

Ja

95

2. Goes

Noorderlicht

Ja

Francisca

Ja

123

Suzan

Ja

100

3. Goes

Holtkampschool

Ja

Francisca

Ja

282

Ja

Mendi

Ja

262

4. Goes

Kohnstammschool

Ja

Marije

Ja

145

De Regenboog

Ja

Mendi

Ja

43

5. ‘s-Heer Arendskerke

Schengehof + leespunt

Ja

Suzan

Ja

106

6. Kwadendamme

Mgr. Heyligersschool

Ja

Mendi

Ja

90

6.‘s-Heer Hendrikskinderen De Poeljeugd + leespunt

Ja

Suzan

Ja

74

7. Lewedorp

De Leeuwerik + leespunt

Ja

Hanneke

Ja

127

7. Wolphaartsdijk

Het Samenspel + leespunt

Ja

Marije

Ja

120

8. Nieuwdorp

De Regenboog

ja

Mendi

Ja

81

8. Goes

De Zuidwesthoek

ja

Suzan

Ja

224

9. Nisse

De Meidoorn

Ja

Rosanne

Ja

54

9. Goes

Prinses Beatrixschool

Ja

Suzan

Ja

259

10. Oudelande

De Schakel + leespunt

Ja

Jessica

Ja

51

10. Kloetinge

De Kloetingeschool

Ja

Suzan

Ja

172

11. Ovezande

De Zandplaat + leespunt

Ja

Jessica

Ja

111

11. Wilhelminadorp

Stamperiusschool + leespunt

Ja

Mendi

Ja

45

12. ‘s-Gravenpolder

De Rank

Ja

Suzan

Ja

96

12. Goes

Bisschop Ernst

Ja

Francisca

Ja

375

13. ‘s-Gravenpolder

De Linden

Ja

Hanneke

Ja

65

13. Goes

Prinses Ireneschool

Ja

Lenneke

Nee

193

14. ‘s-Gravenpolder

Koningin Julianaschool

Ja

Erna

Nee

369

14. Goes

Montessorischool De Basis

Ja

Lenneke

Ja

124

15. ‘s-Heerenhoek

Don Bosco + leespunt

Ja

Hanneke

Ja

166

15. Goes

Koelmanschool

Ja

x

x

187

16. Borsele

G.H. Kerstenschool

Nee

Biebbus

x

163

16. Goes

Dr. C. Steenblokschool

Nee

x

x

115

17. Borsele

Franck van Borssele

Nee

Biebbus

x

23

17. Goes

De Wingerd

Nee

x

x

210

Totaal

17 scholen

1.924

18. Wolphaartsdijk

Joh. Calvijn school

Nee

x

x

74

19. Goes

SBO de Tweern (SO)

Nee

x

x

217

20. Goes

Deltaschool (SO, in Tweern)

Nee

x

x

31

21. Goes

De Kring (SO)

Nee

x

x

154

22. Goes

De Sprienke (SO)

Nee

x

x

73

23. Kloetinge

Odyzee (SO)

Nee

x

x

27

Totaal

23 scholen

Aant. leerlingen

3.458

* in oranje: gestart per 01-01-2021
In januari 2021 is de gemeente Goes uitgebreid met 3 dBos scholen. Er wordt op
jaarbasis 2.560 uur ingezet voor dBos in de gemeente Goes. Daarnaast heeft wijk 'de
Goese Polder' (3 basisscholen) er - naast het werk van de reguliere leesconsulent ondersteuning van een voorleesconsulent bij gekregen. Het accent ligt hierbij op
kinderen met (een risico op) een taal- of onderwijsachterstand. Start project
'Taalvisite' (voorlezers werken in taalarme gezinnen thuis aan leren lezen en
voorlezen).
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Monitor

= geen dBoS

Goes

Er beschikken 4 scholen over een leespunt in de
school. Er wordt 1.808 uur op jaarbasis ingezet
voor dBos en de leespunten in de gemeente
Borsele. Er vindt vanaf schooljaar 2021-2022 een
nieuwe verdeling in uren vakmanschap plaats
naar rato van het leerlingaantal per school.

Leesconsulent

= geen dBoS

15

GEMEENTE KAPELLE

GEMEENTE REIMERSWAAL
= dBoS

Kapelle

School

dBoS

Leesconsulent

1. Biezelinge

De Linge

Ja

Marije

Ja

2. Kapelle

CBS ‘t Honk

Ja

Francisca

3. Kapelle

OBS De Moolhoek

Ja

4. Kapelle

Juliana van Stolberg

5. Wemeldinge

dBoS

Leesconsulent

Monitor

= geen dBoS

School

110

1. Hansweert

De Eendracht

Ja

Jessica

Ja

39

Ja

291

2. Hansweert

Schuttevaer

Ja

Jessica

Ja

81

Francisca

Ja

206

3. Krabbendijke

Zevensprong

Ja

Meriam

Ja

185

Ja

Erna

Ja

309

4. Krabbendijke

Klimroos

Ja

Meriam

Ja

65

OBS Wemeldinge

Ja

Marije

Ja

153

5. Kruiningen

Voorhoute

Ja

Rosanne

Ja

82

6. Wemeldinge

De Hoeksteen

Ja

Marije

Ja

61

6. Kruiningen

De Welle

Ja

Rosanne

Ja

150

7. Kapelle

SBO Samuël

Ja

Marije

Nee

114

7. Kruiningen

Dr. A. Comrieschool

Ja

Francisca

Ja

301

8. Kapelle

ZML/MG Eben Haëzer

Nee

x

x

61

8. Rilland

De Horizon

ja

Rosanne

Ja

125

Totaal

8 scholen

1.281

9. Rilland

De Reigersberg

Ja

Rosanne

Nee

55

10. Rilland

Zandbaan

Ja

Marije

Ja

61

11. Yerseke

G.H. Kerstenschool

Ja

Marije

Ja

356

12. Yerseke

Het Kompas

Ja

Meriam

Ja

237

13. Yerseke

Parelmoer

Ja

Meriam

Ja

97

14. Waarde

D’n Akker

Ja

Marina

Ja

120

15. Oostdijk

De Bornput

Ja

Marina

Nee

113

16. Krabbendijke

Juliana Basisschool

Ja

Marina

Nee

284

Totaal

17 scholen

Er wordt op jaarbasis 754 uur vakmanschap ingezet in de gemeente Kapelle.

Aant. leerlingen

= dBoS

Reimerswaal

* in oranje: gestart per schooljaar 2020-2021

Monitor

= geen dBoS

Aant. leerlingen

1.924

In de gemeente Reimerswaal is de subsidiëring van dBos na een zeer positieve evaluatie met twee jaar verlengd.
Op alle basisscholen is een samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde. Op jaarbasis wordt 2560 uur
ingezet voor dBos. Met ingang van volgend jaar vindt een uitbreiding plaats met de BoekStartcoach, verbonden
aan de consultatiebureaus in de gemeente.
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GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

GEMEENTE THOLEN
= dBoS

Schouwen-Duiveland

School

dBoS

Leesconsulent

Monitor

= geen dBoS

Aant. leerlingen

= dBoS

Tholen

School

dBoS

Leesconsulent

Monitor

= geen dBoS

Aant. leerlingen

1. Kerkwerve

De Morgenster

Ja

Tyka

Ja

56

1. Anna Jacoba Polder

Het Kompas

Ja

Alyssa

Nee

34

2. Oosterland

Oosterburcht

Ja

Tyka

Ja

79

2. Oud-Vossemeer

Die Heenetrecht

Ja

Alyssa

Nee

58

3. Renesse

‘t Stapelhof

Ja

Tyka

Ja

67

3. Oud-Vossemeer

St. Antoniusschool

Ja

Alyssa

Nee

70

4. Scharendijke

Helcherseeschool

Ja

Tyka

Ja

106

4. Oud-Vossemeer

De Ark

Ja

Alyssa

Ja

59

5. Zierikzee

J.W. van Doelschool

Ja

Tyka

Ja

103

5. Poortvliet

Eevliet

Ja

Alyssa

Ja

47

6. Zierikzee

J.L. de Jongeschool

Ja

Tyka

Ja

141

6. Poortvliet

Jenaplan SMDB

Ja

Alyssa

Nee

96

7. Bruinisse

De Meerpaal

Ja

Lenneke

Ja

138

7. Scherpenisse

Oosterschelde

Ja

Alyssa

Ja

47

8. Burgh Haamstede

Onder de Wieken

ja

Lenneke

Ja

105

8. Scherpenisse

Groen van Prinstererschool

ja

Erna

Ja

147

9. Nieuwerkerk

Duiveland

Ja

Lenneke

Ja

108

9. Sint-Annaland

Casembroot

Ja

Judith

Ja

155

10. Zierikzee

Willibrordusschool

Ja

Tyka

Ja

156

10. Sint-Annaland

School met de Bijbel

Ja

Judith

Ja

142

11. Zierikzee

Binnen de Veste

Ja

Lenneke

Ja

186

11. Sint-Maartensdijk

J. van Stolberg

Ja

Judith

Ja

105

12. Zierikzee

‘t Kofschip

Ja

Tyka

Ja

138

12. Sint-Maartensdijk

De Rieburch

Ja

Alyssa

Ja

175

13. Zierikzee

SBO De Meie

Ja

Lenneke

Ja

52

13. Sint Philipsland

De Luyster

Ja

Judith

Ja

78

14. Dreischor

De Klimop

Ja

Lenneke

Ja

68

14. Sint Philipsland

Kon. Julianaschool

Ja

Erna

Ja

130

15. Brouwershaven

De Schoener

Nee

x

x

42

15. Stavenisse

De Schalm

Ja

Judith

Nee

63

16. Bruinisse

Op Dreef

Nee

x

x

106

16. Tholen

De Veste

Ja

Judith

Nee

49

17. Bruinisse

Ds. Pieter van Dijkeschool

Nee

x

x

112

17. Tholen

Eben Haezer

Ja

Jessica vd G

Ja

367

18. Burgh Haamstede

De Kirreweie

Nee

x

x

107

18. Tholen

De Regenboog

Ja

Alyssa

Nee

201

19. Nieuwerkerk

School met de Bijbel

Nee

x

x

190

19. Tholen

Ter Tolne

Ja

Judith

Ja

175

20. Oosterland

Ds. Joh. Bogermanschool

Nee

x

x

163

20. Tholen

De Kraal

Ja

Alyssa

Nee

71

21. Zierikzee

Theo Thijssen

Nee

x

x

257

21. Stavenisse

Rehobothschool

Nee

x

x

194

Totaal

21 scholen

2.480

Totaal

21 scholen

Afgelopen schooljaar is de aanpak 'BoekStart-Bibliotheek op school' geïmplementeerd op
14 scholen en kinderopvanglocaties. Bij aanvang schooljaar 2021-2022 komen hier nog
zeven scholen bij. Deze aanpak wordt grotendeels ge nancierd vanuit het
onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente. De samenwerking richt zich met name op
kinderen met (een risico op) een taal- of onderwijsachterstandenbeleid. Uitbreiding
programma doelgroep 0-6-jarigen met Voorleesfeesten, extra BoekStart-bijeenkomsten en
de Boek ets. Start project 'Taalvisite' (voorlezers werken in taalarme gezinnen thuis aan
leren lezen en voorlezen).
Op jaarbasis wordt 2020 uur ingezet voor dBos.

2.463

Op jaarbasis werd 1924 uur ingezet in de gemeente Tholen.
Sinds dit schooljaar is ook een voorleesconsulent aangesteld
ter ondersteuning van de kinderopvang en onderbouwgroepen
op het gehele eiland. De voorleesconsulent werkt aan de
doorgaande leeslijn en biedt extra ondersteuning aan de
onderbouwgroepen van de leesconsulent. In 2021-2022 breidt
de gemeente uit met een BoekStartcoach.
Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben we weer een volwaardige
Bibliotheek vestiging in Tholen

Er werden, dankzij extra gemeentelijke middelen in het kader van het
Onderwijsachterstanden beleid (OAB), 138 voorleestassen aan kleuters uitgedeeld
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12 - 18 JAAR
dBos VO

LEESPUNTEN

Bibliotheek. Deelname alle brugklassen en alle
klassen VMBO aan de landelijke campagne 'De
Weddenschap'. Voorleeswedstrijd in de brugklassen.
Afnemen Monitor.

De Bibliotheek op school - Voortgezet Onderwijs is
een landelijke aanpak gericht op:

Tijdens de lockdown waren we genoodzaakt de
leespunten te sluiten. Door scholen te verwijzen
naar online diensten en de Verrassingsbieb hebben
we geprobeerd de leerlingen zo goed mogelijk te
voorzien van aanbod.

Van de 85 basisscholen waar mee samen wordt
gewerkt hebben 8 scholen een leespunt in de school
of vlakbij de school.
Leespunt:
1. 's-Heer Arendskerke
2. 's-Heer Hendrikskinderen
3. Wolphaartsdijk
4. Wilhelminadorp
5. Lewedorp
6. 's-Heerenhoek
7. Ovezande
8. Oudelande

Leesconsulent:
Suzan
Suzan
Marije
Mendi
Hanneke
Hanneke
Jessica
Jessica

Door de aanwezigheid van een zelfscanbalie op mijn
leespunt zijn er tijdens de lockdown gewoon boeken geleend.
Daarnaast kwam het bericht van tweede lockdown op een
maandag toen ik daar was. Ik heb toen alles laten vallen en
met de leerkrachten een kort schema in elkaar gezet.
Hierdoor hebben alle kinderen nog boeken mee naar huis
genomen. Gevolg was een leeg leespunt, wat top was. Toen
de kinderen weer naar school mochten zijn ze met de
leerkrachten geweest. – leesconsulent Marije
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• het meetbaar bevorderen van het leesplezier
• het stimuleren van de taalontwikkeling
• het meetbaar verbeteren van de informatie- en
mediavaardigheden

De Bibliotheek in Zierikzee is op vrijdagochtend
speciaal geopend voor leerlingen van Pontes Pieter
Zeeman. Dit doen we onder de titel 'VIP Friday'.
Leerlingen VO krijgen dan persoonlijke aandacht en
hulp bij het uitzoeken van een boek. Ook wordt
actief om input van de leerlingen gevraagd voor
programmering en collectie in de Bibliotheek. In
schooljaar 2021-2022 wordt deze aanpak ook in
Goes uitgerold, dankzij toegekende gelden vanuit
het Leeso ensief.

Collectie, lezen en mediawijsheid zijn de pijlers van
deze strategische aanpak die lokaal door de
Bibliotheek, school en gemeente wordt uitgevoerd.
De doelgroep is jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Op dit moment werken we samen met de volgende
scholen:
VO Goes (leesconsulent Alyssa)
1. Pontes Bergweg
2. Pontes Oranjeweg
3. EduDelta
4. CalvijnCollege
5. OdyZee School

Boekenbazen
Boekenbazen is het Instagramaccount van de leesconsulenten
VO. Hier worden boekentips
gegeven aan jongeren. Het
account heeft momenteel 891
volgers. De getipte boeken
worden gekenmerkt met een
sticker voor de exemplaren
in de vestigingen.

VO Schouwen-Duiveland (leesconsulent Tyka)
1. Pontes Pieter Zeeman Zierikzee
Werkzaamheden: o.a. het voorzitten van een
werkgroep, bestaande uit docenten van de vakgroep
Nederlands en Engels en medewerkers van de
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