
 

Makkelijk Lezen Plein       april 2020 

Nu de bibliotheekvestigingen gesloten zijn in verband met de Covid-19 maatregelen, is het een kans 

om het Makkelijk Lezen Plein weer eens op te schonen in 10 stappen: 

1. Bestel de nieuwe MLP stickers bij NBD Biblion. 
2. Lees het inspiratiedocument 

3. Overleg met je marketing & communicatie collega en bestel frisse nieuwe flyers, posters, 

banner, etc… zie toolkit bij je lokale drukker 

4. Bekijk de plek en de kast van het MLP goed.  

a. Is de plek opvallend genoeg? 

b. Is de kast geschikt voor frontale plaatsing van alle MLP materialen?  

c. Staan er ruggetjes omdat de collectie ‘te groot’ is? NB. Liever een kleinere collectie 

frontaal gepresenteerd, dan een grote onoverzichtelijke collectie met de rug.  

d. Maak de kast schoon, richt het MLP zonodig anders in door bijvoorbeeld kasten te 

wisselen, en zitzak, kleed o.i.d. (zie ideeën op website) toe te voegen of informeer of 

je nieuwe meubels mag bestellen       

5. Saneer de MLP collectie 

a. Schrijf alles van voor 2014 af of werk het om naar de ‘gewone jeugdcollectie’ 

b. Schrijf alles af wat vies en kapot is 

c. Draai een nullijst uit en kijk wat er van die collectie ouder is dan 2 jaar en nog nooit is 

uitgeleend. Verwijder die boeken ook uit de MLP collectie.  

d. Gebruik de MLP excel lijsten bij afschrijving en nieuwe aanschaf 

6. Schaf niet alleen ‘Zoeklichtboeken of boeken met dyslexielettertype’ aan, maar zorg voor een 

aantrekkelijke, actuele collectie met o.a. graphic novels. Regelmatig wisselen met de gewone 

jeugdcollectie mag! 

7. Beplak de MLP collectie met de nieuwe MLP logo stickers. 

8. Zorg voor een aantrekkelijke presentatie van de collectie volgens de MLP uitgangspunten 

(o.a. A/B leesboeken door elkaar, informatieve boeken op thema). 

9. Bedenk promotie-activiteiten met de collega’s van educatie en/of programmeting. En maak 

vast een begroting voor je programmering 2021. 

10. Maak ook een plan wie wat doet als de uitgeleende boeken straks na de opening weer 

binnen komen. 

Geniet en heb eer van je werk!  

Voor front-office medewerkers komt er in het najaar een blended-learning 

module (met fysieke bijeenkomst) beschikbaar via de Bibliotheek Campus. 

Leesconsulenten kunnen zich aanmelden voor de tweedaagse training 

Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, die in het najaar weer wordt 

aangeboden.  

Heb je vragen? Neem dan contact op met Maaike Landman of Dia Wesseling 

 

https://www.nbdbiblion.nl/diensten/bibliotheek-beheer/promotie-materialen/makkelijk-lezen
https://www.probiblio.nl/uploads/Afbeeldingen_2018/MLP/toolkit%20bestanden/Nieuw%20leven%20in%20het%20Makkelijk%20Lezen%20Plein%20interactief.pdf
https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein#marketing-communicatie
https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein#marketing-communicatie
https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein#leestips
https://www.probiblio.nl/makkelijklezenplein#uitgangspunten
https://www.bibliotheekcampus.nl/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20191128_trainingleespleziervoorkinderenmeteenleesprobleem2020de1.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20191128_trainingleespleziervoorkinderenmeteenleesprobleem2020de1.pdf
mailto:mlandman@probiblio.nl?subject=Opfrisactie%20MLP
mailto:dwesseling@probiblio.nl?subject=Opfrisactie%20MLP

