Beste leesconsulent,
In de nieuwsbrief de Bibliotheek op school van mei hebben we bericht
over de 2e editie van Lokaal Besteden/Boekenpakketten. Dat is het
onderdeel van de Kinderpostzegelactie waarbij scholen een deel van het
opgehaalde bedrag mogen besteden aan een lokaal doel, waaronder
leesbevordering op de eigen school. Wij zijn erg enthousiast: deze actie
biedt de kans om extra budget te realiseren voor de schoolbibliotheek.
We informeren je met deze brief graag over het stappenplan, de
themapakketten en de bestelprocedure.
Stappenplan
1. Half mei – di. 24 september 2019: Scholen kunnen zich aanmelden
voor de Kinderpostzegelactie en kiezen voor Lokaal Besteden/Boekenpakketten:
https://www.kinderpostzegels.nl/lokaal-besteden/
Actie leesconsulent: Attendeer scholen op de Kinderpostzegelactie en de mogelijkheid om voor
boekenpakketten te kiezen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de bijgevoegde mail voor scholen.
Actie leesconsulent: Adviseer scholen bij hun keuze voor de themapakketten. Bespreek bij het
opstellen van het activiteitenjaarplan hoe je een feestje kunt maken van het openen van de
pakketten én hoe je de boeken gaat inzetten.
2. 25 september - 2 oktober 2019: Week van de Kinderpostzegelactie: www.kinderpostzegels.
Scholen krijgen in deze week van Kinderpostzegels een mail met een link naar de bestelpagina
van NBD Biblion. Scholen kunnen nu hun (volgorde in) voorkeur voor de themapakketten laten
weten.
3. Eind oktober 2019: Kinderpostzegels laat Stichting Lezen weten welke scholen hebben
meegedaan aan de actie. Stichting Lezen informeert de bibliotheken via de POI’s over deelname
van de scholen in hun werkgebied.
Actie leesconsulent: De deelnemende scholen die niet met de Bibliotheek op school werken,
hebben wellicht belangstelling voor ondersteuning van leesbevorderingsactiviteiten met de
boeken van Lokaal Besteden. Deze actie biedt een aanknopingspunt om (weer) in gesprek te
gaan met deze scholen.
4. Half november 2019: Scholen krijgen van Kinderpostzegels te horen welk bedrag zij kunnen
besteden aan de boekenpakketten. NBD Biblion weet nu ook op hoeveel pakketten een school
recht heeft; zij starten met het inpakken van de pakketten. Stichting Lezen plaatst de titellijst van
de themapakketten in Biebtobieb/dBos po/map Kinderpostzegelactie.
Actie leesconsulent: Bedenk bij welke leesbevorderingsactiviteiten je de nieuwe boeken kunt
inzetten.
5. Januari 2020: NBD Biblion levert – anders dan vorig jaar – de pakketten uit aan de scholen. De
pakketten, voorzien van Lezen is leuk-stickers, worden rechtstreeks naar de scholen gestuurd.
Actie leesconsulent: Organiseer met de leescoördinator een feestje op school rond het openen
van de themapakketten. Koppel de nieuwe boeken handmatig aan het uitleensysteem van de
school via het label op de boeken (de normale werkwijze van koppelen via de schoolfactuur van
NBD Biblion is bij deze actie niet mogelijk, omdat er geen schoolfacturen zijn).
6. Januari - juli 2020:
Actie leesconsulent: Zet de nieuwe boeken in bij leesbevorderingsactiviteiten gedurende de rest
van het schooljaar.
Themapakketten
NBD Biblion en Stichting Lezen stellen de themapakketten samen. We kiezen voor een gevarieerd,
actueel pakket per thema, rekening houdend met de beschikbaarheid van titels. Over de titels
kunnen we vooraf niets zeggen, juist omdat we nog niet weten wat er leverbaar is. Vanaf november
verspreiden we de titellijst onder de leesconsulenten, zodat jullie activiteiten met deze titels kunnen
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voorbereiden. De boeken in de themapakketten zijn ingewerkt en voorzien van rugetiketten.
Wanneer een school twee keer voor een bepaald themapakket kiest, krijgen zij de boeken uit dat
pakket dubbel.
We zetten erop in dat deze themapakketten een aanvulling zijn op de huidige collectie van een
schoolbibliotheek. Deze actie biedt de kans om te kiezen voor boeken die anders misschien niet zo
snel aangeschaft worden.
De acht thema’s voor de boekenpakketten zijn:
1.
Voorleesboeken
5. Poëzie
2.
Non-fictie
6. Makkelijk lezen
3.
Kinderjuryboeken
7. Levensverhalen van kinderen
4.
Griffeljuryboeken
8. Engelstalige boeken
Bestellen themapakketten
Scholen geven zelf hun voorkeur voor de themapakketten aan bij NBD Biblion. Zij kunnen kiezen uit
themapakketten ter waarde van 125 euro per stuk. Heeft een school 250 euro te besteden, dan kan
hij twee pakketten kiezen; heeft een school 1000 euro te besteden, dan kan hij acht pakketten
kiezen. Gaat het om een bedrag waarbij een school niet genoeg heeft voor een volgend pakket, dan
is het mogelijk om een extra half pakket (met andere titels) van een thema te bestellen.
Tot slot
De eerste editie van Lokaal Besteden was een groot succes, mede door de inzet van de Bibliotheek.
Ruim 200 deelnemende scholen hebben toen gekozen voor Lokaal Besteden. Die scholen hebben
samen meer dan 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken gekregen. Kinderpostzegels wil komend
schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten. Help jij (weer)
mee om deze actie tot een succes te maken?

Met vriendelijke groet,
Inger Bos

projectleider de Bibliotheek op school
Stichting Lezen/Kunst van Lezen
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