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AANLEIDING
Veel bibliotheken hebben op dit moment te maken met een snelle toename in het aantal scholen die gebruik maken van de 
Bibliotheek op school (hierna te noemen dBos). Scholen die extra aandacht besteden aan leesbeleid, leesplezier en collectie. 
Het gevolg van dit succes is echter wel dat er steeds beter gelet moet worden op wat er gecommuniceerd wordt aan wie en 
op welk moment. Nieuwe dBos scholen vergen een andere manier van communiceren dan scholen die nu al twee jaar gebruik 
maken van de Bibliotheek op school 

Meer structuur creëren in de communicatie naar de verschillende doelgroepen en partners van dBos is dan ook wenselijk. 
En, hoe krijg en houd je alle partijen betrokken? Op www.debibliotheekopschool.nl is behoorlijk wat informatie te vinden, 
maar wanneer gebruik je wat en voor wie? 

INHOUD VAN HET COMMUNICATIEPLAN
Dat is wat dit plan biedt: een leidraad in de communicatie- en PR activiteiten rond dBos. Wat communiceer je, wanneer 
én naar wie? Puur gericht op de doelstellingen die in dit plan staan beschreven. Het plan richt zich niet op de inhoud van 
dBos en beantwoordt dan ook geen vragen als: ‘wanneer moet het lees-en mediaplan gereed zijn’. Dit plan is gericht op 
de communicatie en PR: hoe profileer ik mijn Bibliotheek, op welk moment en bij welke doelgroep? Daarnaast stimuleert 
het ook de samenwerking en het gebruikmaken van elkaars expertise tussen de marketingcommunicatie deskundige en de 
educatiedeskundige. 

We beschrijven de communicatie tijdens de fase van acquisitie, implementatie en de jaren daarna. Het is een richtlijn voor de 
communicatie-afdeling en leesconsulent richting haar belangrijkste doelgroepen. Het biedt een overzicht van bestaande en 
nieuwe middelen die ingezet kunnen worden om dBos te profileren, het imago van de Bibliotheek te verbeteren en nieuwe leden 
te werven. 

De kernboodschap en doelstellingen zijn leidend. Hierna volgen de middelen die ingezet kunnen worden per doelgroep en 
per fase. We hebben deze in een praktisch schema met een planning gezet, zodat per doelgroep overzichtelijk wordt wat er 
gecommuniceerd kan worden en wanneer. De links leiden naar de communicatiefases, met een omschrijving van de 
middelen per doelgroep, verderop in dit plan. Bij de bestaande middelen zijn links toegevoegd die leiden naar de toolkit op 
www.debibliotheekopschool.nl. Per middel is aangegeven onder welke naam (bouwsteen) het middel te vinden is. Kies in het 
menu voor ‘Toolkit’ en klik op de juiste naam in het submenu. De titels van de middelen in dit plan komen overeen met de titels 
van de middelen in de toolkit om het zoekgemak te vergroten. 

Enkele andere middelen, samengevoegd tot een algemeen communicatiepakket, zijn samen met Bibliotheek Katwijk 
ontwikkeld door ProBiblio en bieden extra mogelijkheden in de communicatie- en PR-activiteiten. Het communicatiepakket is 
gratis te downloaden op de website van ProBiblio. Het pakket bestaat uit:
• Banners
• Header nieuwsbrief
• Waardebon Bibliotheek algemeen en voor ouders
• Flyers (ouders en algemeen)
• Posters
• Raamstickers
• Wervingspakket groep 8 leerlingen

Tegen betaling kan er ook een gepersonaliseerd communicatiepakket besteld worden. Meer informatie hierover is te vinden op 
dezelfde webpagina.

ORGANISATIE
Het plan is een hulpmiddel om overzicht te houden in de veelheid aan informatie en biedt de Bibliotheek structuur om 
alle partijen te betrekken en betrokken te houden. De bijgevoegde schema’s zijn een leidraad; de Bibliotheek kan de 
communicatiemomenten  en -middelen naar eigen inzicht aanpassen. Ons advies is om één persoon, bijvoorbeeld de marketeer 
of leesconsulent, verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het plan. Diegene kan erop toezien dat alle beschikbare 
communicatie-instrumenten richting een bepaalde doelgroep ingezet zijn in een bepaalde fase. Met behulp van de schema’s 
kan snel gecheckt worden of alle stappen zijn gezet.

1 AANLEIDING, INHOUD EN ORGANISATIE

http://www.debibliotheekopschool.nl
http://www.debibliotheekopschool.nl
http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
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We onderscheiden de volgende doelgroepen:

EXTERN 
1 Gemeente en schoolbestuur
2 Lokale partners (CJG, GGD) via het LEA
3 Schooldirecties
4 Leescoördinatoren en leerkrachten
5 Ouders/vrijwilligers dBos (via de school)
6 Publiek/ leden
7 Leerlingen groep 8 

INTERN
8 Medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek

2 COMMUNICATIEDOELGROEPEN

GEMEENTE EN SCHOOLBESTUUR
Gemeenten (wethouders, ambtenaren) enthousiasmeren en (blijvend) betrekken bij de voortgang, meerwaarde, opbrengst en 
maatschappelijke waarde van dBos. 

LOKALE PARTNERS (CJG, GGD) IN DE LEA
Netwerkpartners informeren en betrekken bij de ontwikkelingen en het gemeenschappelijk belang van dBos.

SCHOOLDIRECTIES
Draagvlak creëren en een structurele samenwerking aangaan en onderhouden met scholen door de directie blijvend te 
betrekken bij de ontwikkelingen en voortgang van dBos en de effecten en opbrengsten te laten zien van het leesbeleid.   

LEESCOÖRDINATOREN EN LEERKRACHTEN
Leerkrachten en leescoördinatoren enthousiasmeren door hen te betrekken bij de voortgang van dBos. Het belang van dBos, 
het belang van leesplezier en de opbrengsten onder de aandacht brengen.

OUDERS/VRIJWILLIGERS DBOS (VIA DE SCHOOL)
Ouderbetrokkenheid vergroten en ouders motiveren om hun kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij het lezen. Het belang 
van lezen en de positieve effecten op de leerresultaten, schoolcarrière en maatschappelijke positie onder de aandacht brengen. 
Daarnaast kan het werven van ouders, of andere bij de school betrokken volwassenen, om dBos te ondersteunen als vrijwilliger 
hier ook opgenomen worden.

PUBLIEK/LEDEN
Informeren van deze doelgroep met betrekking tot de activiteiten van dBos. Scheppen van een gunstig positief imago in de 
gemeenschap en bij de eigen leden. Profilering van de Bibliotheek als verbindende schakel tussen scholen, gemeente en 
netwerkpartners op het gebied van leesbevordering en het stimuleren van leesplezier bij kinderen van 0-18 jaar. 

LEERLINGEN GROEP 8
Stimuleren van leerlingen die de basisschool verlaten om te blijven lezen en naar de Bibliotheek te blijven komen. Ook op de 
middelbare school heeft de Openbare Bibliotheek hen veel te bieden.

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS VAN DE BIBLIOTHEEK
Creëren van draagvlak onder medewerkers en vrijwilligers door hen inzicht te geven en te betrekken bij wat er op de scholen 
gebeurt, wat het effect is van de inspanningen en hoe zij daar in de jeugdbibliotheek bij aan kunnen sluiten.

3 COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
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Om de doelstellingen te halen, gebruiken we in de communicatie richting onze doelgroepen voornamelijk ‘informeren’ en 
‘formeren’. Informeren is erop gericht dat de boodschap bekend moet worden gemaakt aan de doelgroep. Formeren betekent 
dat je in gesprek raakt met je doelgroep en hen wilt beïnvloeden/overtuigen. 

Naast de kernboodschap wordt altijd de link gelegd met de Bibliotheek en waar de Bibliotheek voor staat. Hierdoor wordt in de 
communicatie meer de nadruk gelegd op de afzender en waar zij voor staat. 

POSITIONERING
De Bibliotheek werkt vanaf 2016 met een nieuwe positionering: “Partner in persoonlijke ontwikkeling”. 
In de boodschap houden we rekening met de positionering van de Bibliotheek. De Bibliotheek wil met dBos bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 

PRODUCT
DBos wordt lang niet altijd gezien als zijnde een product van de Openbare Bibliotheek. Het is daarom van belang dat naast de 
kernboodschap de koppeling met de Bibliotheek wordt gemaakt.

4 COMMUNICATIESTRATEGIE

De kernboodschap voor alle doelgroepen in alle fases is:

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL HEEFT EEN POSITIEF EFFECT OP DE LEESVAARDIGHEID, 
HET LEESGEDRAG EN HET LEESPLEZIER VAN LEERLINGEN.1 

We werken consequent met deze boodschap. Naast de inhoudelijke boodschap over het product wordt altijd 
de link gelegd met de Bibliotheek. Advies is om onderstaande sub-boodschappen altijd te benoemen:

1 De Bibliotheek op school is een product van de Bibliotheek.
2  De Bibliotheek op school draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en sluit daarmee aan  

op waar de Bibliotheek voor staat. [positionering bibliotheek]

Er zijn vier fases in de communicatie richting de doelgroepen met betrekking tot dBos. 

1 ACQUISITIEFASE
  In deze fase is de communicatie gericht op het ‘verkopen‘ en het aantonen van de meerwaarde van dBos.  

Deze fase heeft geen vaste start- en eindtijd, dat is afhankelijk van de inzet en de mogelijkheden die de 
Bibliotheek heeft. Aan het einde van deze fase wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend.  
 
Voorbeeld Bibliotheek Katwijk: 
In Katwijk is de pilot met de eerste vier scholen door de Bibliotheek zelf bekostigd. Daarna is het opgepakt in 
het (goed functionerende) LEA-overleg en hieruit is een projectplan gekomen om nog meer dBos scholen in 
Katwijk mogelijk te maken. Hiermee is de ambtenaar naar het college van B&W gestapt en zij heeft het plan 
goedgekeurd. De schoolbesturen hebben het aan de schooldirecties overgelaten of ze mee wilden doen. 

2 COMMUNICATIE IN HET EERSTE JAAR (OPSTARTFASE)
  Deze fase is gericht op het enthousiasmeren en informeren van de betrokken doelgroepen voor dBos en hen 

zoveel mogelijk te betrekken bij de opstartfase. We nemen voor deze en de komende fases de maanden in een 
schooljaar als leidraad. De startmaand in de planning is september. Tijdens dit eerste opstartjaar wordt dBos 
geopend. De fase eindigt aan het einde van het eerste schooljaar.

5

6

BOODSCHAP

FASES
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3 COMMUNICATIE NA 1 JAAR (WORDT JAARLIJKS HERHAALD) 
 In deze fase is het belangrijk dat dBos bij alle betrokken doelgroepen beklijft. Zowel van direct betrokkenen als 
stakeholders. De communicatiemiddelen in deze fase kunnen in het tweede en derde jaar opnieuw gebruikt 
worden (in enigszins aangepaste vorm).

4 COMMUNICATIE NA 3 JAAR (OF VOOR EEN NIEUWE CONTRACTPERIODE)
 In deze fase is het belangrijk dat scholen die al een aantal jaar met dBos werken, ook weer intekenen voor een 
nieuwe periode.

Op de volgende pagina’s volgt een planning per doelgroep met verwijzingen naar middelen die ingezet kunnen 
worden. De links leiden naar de communicatiefases, met een omschrijving van de middelen per doelgroep, 
verderop in dit plan. Daar vindt u bij de bestaande middelen links die verwijzen naar de toolkit/website ProBiblio. 

De acquisitiefase staat los van een planning in het schooljaar en staat daarom links van de maanden. 

7 COMMUNICATIESCHEMA PER DOELGROEP



Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Folder Meer lezen, beter in taal voor gemeente
SEPTEMBER

Uitnodigen wethouder/ambtenaar 
(burgemeester) voor persmoment

Factsheet: Meer lezen, beter in taal Update: Factsheet met feiten en cijfers Update: Factsheet met feiten en cijfers

PowerPoint dBos en ouderpartnerschap
OKTOBER Werkbezoek aan school Werkbezoek aan school

Inspiratiefilmpjes 

Kosten van laaggeletterdheid NOVEMBER

Monitorrapport landelijke analyse DECEMBER

Magazine Samen! De Bibliotheek op school JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL
Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS  Gesprek met gemeente  Gesprek met gemeente  Gesprek met gemeente

DOELGROEP: GEMEENTE EN SCHOOLBESTUUR
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Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online
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DOELGROEP: PARTNERS

10

Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Folder Meer lezen, beter in taal voor gemeente
SEPTEMBER

Uitnodigen wethouder/ambtenaar 
(burgemeester) voor persmoment

   

Factsheet: Meer lezen, beter in taal Update: Factsheet met feiten en cijfers Update: Factsheet met feiten en cijfers

PowerPoint dBos en ouderpartnerschap
OKTOBER

 
 

Werkbezoek aan school Werkbezoek aan school

Inspiratiefilmpjes 

Kosten van laaggeletterdheid NOVEMBER      

Monitorrapport landelijke analyse DECEMBER      

Magazine Samen! De Bibliotheek op school JANUARI    

  FEBRUARI      

  MAART      

  APRIL
Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

  MEI

  JUNI

  JULI      

  AUGUSTUS  Gesprek met gemeente  Gesprek met gemeente  Gesprek met gemeente

DOELGROEP: GEMEENTE EN SCHOOLBESTUUR

11

Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Opstellen factsheet

SEPTEMBER

Posters voor LEA deelnemers Posters voor LEA deelnemers Posters voor LEA deelnemers 

Presentatie tijdens LEA – PPT dBos en ouderpartnerschap

Groeimeter verspreidenFolder dBos PO verspreiden

Uitnodiging opening versturen
OKTOBER

 
 Uitnodigen informatiebijeenkomst schooldirecties

NOVEMBER      

DECEMBER      

JANUARI Posters voor LEA deelnemers Posters voor LEA deelnemers Posters voor LEA deelnemers 

FEBRUARI      

  MAART      

  APRIL
Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

  MEI

  JUNI

  JULI      

  AUGUSTUS      

DOELGROEP: PARTNERS

Communicatieplan De Bibliotheek op School  |  ALGEMEEN  |  Hoofddorp, januari 2017



12

Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Lokale informatiebijeenkomst

SEPTEMBER

Informatie geven aan school over dBos 
voor op de website en in de schoolgids Informatie dBos op website en schoolgids Informatie dBos op website en schoolgids
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DOELGROEP: SCHOOLDIRECTIE
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Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Factsheet: Meer lezen, beter in taal

SEPTEMBER

FAQ's voor leerkrachten FAQ's voor leerkrachten FAQ's voor leerkrachten

Posters en banners Posters en banners Posters en banners
Folder de Bibliotheek op school PO

Facebookpagina voor 
leescoördinatoren

Facebookpagina voor leescoördinatoren Facebookpagina voor leescoördinatoren
Magazine Samen! De Bibliotheek op school

OKTOBER

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Kinderboekenweek
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MEI

JUNI
Directe mail: vakantietips voor 
leerkrachten

Directe mail: vakantietips voor leerkrachten Directe mail: vakantietips voor leerkrachten

JULI

AUGUSTUS

DOELGROEP: LEESCOÖRDINATOREN EN LEERKRACHTEN
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Aanhaken landelijke publieksacties: 
Kinderboekenweek

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Kinderboekenweek

NOVEMBER      

DECEMBER      

JANUARI

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Nationale Voorleeswedstrijd

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Nationale Voorleeswedstrijd

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Nationale Voorleeswedstrijd

FEBRUARI      

  MAART
Resultaten nulmeting Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format
maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format
maatwerkpresentatie

  APRIL

Aanhaken landelijke publieksacties: 
Kinderjury

Aanhaken landelijke publieksacties: Kinderjury Aanhaken landelijke publieksacties: Kinderjury

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

  MEI

  JUNI
Directe mail: vakantietips voor 
leerkrachten

Directe mail: vakantietips voor leerkrachten Directe mail: vakantietips voor leerkrachten

  JULI      

  AUGUSTUS

DOELGROEP: LEESCOÖRDINATOREN EN LEERKRACHTEN
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Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

Online informatievoorziening

Persbericht/persuitnodiging opening Persbericht start schooljaar met dBos Persbericht start schooljaar met dBos

Persbericht start nieuwe schooljaar 

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER
Vakantie leestips op website/
nieuwsbrief

Vakantie leestips op website/nieuwsbrief Vakantie leestips op website/nieuwsbrief

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL Update op website Update op website Update op website 

MEI

JUNI

JULI
Vakantie leestips op website/
nieuwsbrief

Vakantie leestips op website/nieuwsbrief Vakantie leestips op website/nieuwsbrief

AUGUSTUS

DOELGROEP: PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK
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  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

Online informatievoorziening

Persbericht/persuitnodiging opening Persbericht start schooljaar met dBos Persbericht start schooljaar met dBos

Persbericht start nieuwe schooljaar 

OKTOBER

NOVEMBER      

DECEMBER
Vakantie leestips op website/
nieuwsbrief

Vakantie leestips op website/nieuwsbrief Vakantie leestips op website/nieuwsbrief

JANUARI      

FEBRUARI

  MAART

  APRIL Update op website Update op website Update op website 

  MEI

  JUNI

  JULI
Vakantie leestips op website/
nieuwsbrief

Vakantie leestips op website/nieuwsbrief Vakantie leestips op website/nieuwsbrief

  AUGUSTUS

DOELGROEP: PUBLIEK/LEDEN VAN DE BIBLIOTHEEK
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Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

Informatie op website school  Wervingspakket voor nieuwe ouders Wervingspakket voor nieuwe ouders

Informatie in nieuwsbrief Algemene informatie Algemene informatie

Uitnodiging opening Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief 

Appgroep hulpouders Posters in de klas Posters in de klas

Folder dBos PO

Wervingspakket ouders

Info op website school

Posters in de klas

Leestips voor vakantie  Leestips voor vakantie  Leestips voor vakantie

Info in nieuwsbrief (oktober)
Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

NOVEMBER      

DECEMBER Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

JANUARI

Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

Posters in de klas Posters in de klas Posters in de klas

FEBRUARI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

MAART

APRIL
Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief 

Info op website school Info op website school Info op website school

MEI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

JUNI

JULI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

AUGUSTUS

DOELGROEP: OUDERS
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Uitleg kleurgebruik: printmiddelen  bijeenkomsten
online content  online

ACQUISITIEFASE OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

Informatie op website school  Wervingspakket voor nieuwe ouders Wervingspakket voor nieuwe ouders

Informatie in nieuwsbrief Algemene informatie Algemene informatie

Uitnodiging opening Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief 

Appgroep hulpouders Posters in de klas Posters in de klas

Folder dBos PO

Wervingspakket ouders

Informatie op website school

Posters in de klas

OKTOBER

Leestips voor vakantie  Leestips voor vakantie  Leestips voor vakantie

Informatie in nieuwsbrief (oktober)
Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

NOVEMBER

DECEMBER Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

JANUARI

Ouderbijeenkomst – PPT dBos en 
ouderpartnerschap

Posters in de klas Posters in de klas Posters in de klas

FEBRUARI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

MAART

APRIL
Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief Informatie in nieuwsbrief 

Informatie op website school Informatie op website school Informatie op website school

MEI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

JUNI

JULI Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie Leestips voor vakantie

AUGUSTUS

DOELGROEP: OUDERS
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Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

  MAART

  APRIL

  MEI

  JUNI Wervingspakket groep 8 Wervingspakket groep 8 Wervingspakket groep 8 

  JULI

  AUGUSTUS

DOELGROEP: LEERLINGEN GROEP 8
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Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

  MAART

  APRIL

  MEI

  JUNI Wervingspakket groep 8 Wervingspakket groep 8 Wervingspakket groep 8 

  JULI

  AUGUSTUS

DOELGROEP: LEERLINGEN GROEP 8
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Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Informatiebijeenkomst – PPT dBos en ouderpartnerschap
SEPTEMBER

Kleine kick-off bijeenkomst Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

Algemene informatie

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

JANUARI

FEBRUARI
Mee op werkbezoek met de 
leesconsulent 

Mee op werkbezoek met de 
leesconsulent 

  MAART

  APRIL
Resultaten Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

  MEI Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

  JUNI

  JULI

  AUGUSTUS Vooruitblik nieuwe schooljaar Vooruitblik nieuwe schooljaar Vooruitblik nieuwe schooljaar

DOELGROEP: INTERN, MEDEWERKERS
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Uitleg kleurgebruik:  printmiddelen  bijeenkomsten
  online content  online

ACQUISITIEFASE   OPSTARTFASE COMMUNICATIE NA JAAR 1 COMMUNICATIE NA JAAR 3

Informatiebijeenkomst – PPT dBos en ouderpartnerschap
SEPTEMBER

Kleine kick-off bijeenkomst Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

Algemene informatie

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

JANUARI

FEBRUARI
Mee op werkbezoek met de 
leesconsulent 

Mee op werkbezoek met de 
leesconsulent 

  MAART

  APRIL
Resultaten Monitor delen – 
PPT Format maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

Resultaten Monitor delen – PPT Format 
maatwerkpresentatie

  MEI Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet Update voortgang op intranet

  JUNI

  JULI

  AUGUSTUS Vooruitblik nieuwe schooljaar Vooruitblik nieuwe schooljaar Vooruitblik nieuwe schooljaar

DOELGROEP: INTERN, MEDEWERKERS
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Bij de bestaande middelen zijn links toegevoegd naar de website van ProBiblio en/of de toolkit van de Bibliotheek op school. 
Per middel is aangegeven onder welke naam (bouwsteen) het middel te vinden is in de toolkit. Kies in het menu voor ‘Toolkit’ 
en klik op de juiste naam in het submenu. De titels van de middelen in dit plan komen overeen met de titels van de middelen in 
de toolkit om het zoekgemak te vergroten.

Nog niet alle doelgroepen worden betrokken in de acquisitiefase. Dit is een fase waarin vooral ‘formeren’ van belang is. 

Factsheet: Meer lezen, beter in taal
Toolkit: Netwerk & Beleid
Een factsheet met landelijke feiten en cijfers ter informatie voor de gemeente. Een bewijs voor het maatschappelijke belang van 
subsidieverstrekking voor dBos. Maak gebruik van de bestaande informatie, zoals in het communicatieschema is weergegeven 
en vul eventueel aan met lokale informatie. 

PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap
Toolkit: Marketing & Communicatie
Een goede presentatie met wat de Bibliotheek op school inhoudt. Wat heeft ‘de burger’ eraan? Ook voorzien van best practises. 
De PowerPoint bevat een verzameling algemene en informerende dia’s over Kunst van Lezen, het leesonderwijs, dBos en het 
partnerschap met school en ouders. Gebruik de PowerPoint als basis richting de gemeente.

Inspiratiefilmpjes
Inspireer met filmpjes van bestaande dBos scholen. Laat zien wat dBos te bieden heeft. De link verwijst naar een overzicht 
van de zoekresultaten op YouTube met ‘de bibliotheek op school’ als gebruikte zoekwoorden. Houd bij de selectie van filmpjes 
rekening met de doelgroep. 

Folder Meer lezen, beter in taal voor gemeenten
Toolkit: Netwerk & Beleid 
In deze folder wordt het maatschappelijke belang van de Bibliotheek toegelicht. In de folder wordt naast de aanpak van dBos 
o.a. ook BoekStart benoemd.

Kosten van laaggeletterdheid (Stichting Lezen en Schrijven)
Informatie die het belang van leesbevordering zichtbaar maakt in geld. Wat kost laaggeletterdheid de samenleving? Wat zijn de 
gevolgen als de samenleving niet voldoende investeert in geletterdheid? 

Monitorrapport landelijke analyse  
Toolkit: Monitor
De gemeente laten zien hoe de effecten van dBos gemeten wordt. Deze analyse kan eventueel ingebed worden in de algemene 
presentatie. Het is wenselijk één communicatiemoment te kiezen om alle bovengenoemde middelen te presenteren en met 
elkaar te bespreken. 

Magazine Samen! De Bibliotheek op school  
Toolkit: Marketing & Communicatie
Een magazine met veel informatie en inspiratie voor scholen, gemeenten en bibliotheken.

Factsheet VOORBEELD 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Maak met gebruik van het voorbeeldsjabloon een gepersonaliseerde factsheet over dBos: aanpak, werkwijze, 
eventuele planning enz. Gebruik eventueel de factsheet ‘Meer lezen, beter in taal’ als voorbeeld voor de inhoud.

8

8.1

8.2

ACQUISITIEFASE – MIDDELEN MET OMSCHRIJVING PER DOELGROEP

Gemeente en schoolbestuur

Lokale partners 

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
https://www.youtube.com/results?search_query=de+bibliotheek+op+school
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://www.lezenenschrijven.nl/feiten/laaggeletterdheid
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Geef met gebruik van de PowerPoint een presentatie aan de deelnemers van het LEA . 

Folder de Bibliotheek op school PO 
Toolkit: Marketing & Communicatie  
Een folder met algemene informatie over de dBos en welke rol de Bibliotheek speelt. Verstuur de folder naar lokale 
partners.

Uitnodiging opening VOORBEELD 
Toolkit: Marketing en Communicatie  
Nodig lokale partners uit voor een opening van dBos. Gebruik het voorbeeld als basis voor een uitnodiging.

Nodig LEA-partners uit voor de lokale informatiebijeenkomst (zie 8.3 schooldirecties).

Lokale informatiebijeenkomst 
Scholen worden in de Bibliotheek of in een school met dBos uitgenodigd en geïnformeerd over de aanpak van 
dBos en deelname hieraan. Met persoonlijke verhalen, rekenvoorbeelden en interessante sprekers worden scholen 
enthousiast gemaakt voor(deelname aan) dBos. 

Factsheet: Meer lezen, beter in taal
Toolkit: Netwerk & Beleid
Een factsheet met landelijke feiten en cijfers ter informatie voor de school. De factsheet geeft de meerwaarde van 
dBos goed weer en maakt het belang van geletterdheid duidelijk. Hiermee kunnen scholen enthousiast gemaakt 
worden voor deelname aan dBos. Maak gebruik van de bestaande informatie, zoals in het communicatieschema is 
weergegeven en vul eventueel aan met lokale informatie.  

PowerPoint de Bibliotheek op school  en ouderpartnerschap 
Toolkit: Marketing & Communicatie
Een PowerPoint presentatie waarbij een selectie van dia’s voor de school gebruikt kan worden. De PowerPoint 
bevat een verzameling algemene en informerende dia’s over Kunst van Lezen, het leesonderwijs, dBos en het 
partnerschap met school en ouders.  

Folder de Bibliotheek op school  PO 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Algemene informatie over de dBos en welke rol de Bibliotheek speelt. 

PowerPoint Meedoen met de Monitor 
Toolkit: Monitor
Deze PowerPoint kan ingezet worden om de school te informeren over het belang van de Monitor, welke rol zij daar 
in spelen en hoe ze de aanpak van dBos daarmee meetbaar kunnen maken. 

Magazine Samen! De Bibliotheek op school  
Toolkit: Marketing & Communicatie
Een magazine met veel informatie en inspiratie voor scholen, gemeenten en bibliotheken.

Inspiratiefilmpjes
Inspireer met filmpjes van bestaande dBos scholen. Laat zien wat dBos te bieden heeft. De link verwijst naar een 
overzicht van de zoekresultaten op YouTube met ‘de bibliotheek op school’ als gebruikte zoekwoorden. Houd bij de 
selectie van filmpjes rekening met de doelgroep.

8.3 De schooldirectie

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
https://www.youtube.com/results?search_query=de+bibliotheek+op+school
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Factsheet: Meer lezen, beter in taal 
Toolkit: Netwerk & Beleid
Leerkrachten worden geïnformeerd over de landelijke cijfers. Wat doet lezen met de taalontwikkeling van kinderen? 
Het doel is bewustwording en noodzaak creëren. 

Folder de Bibliotheek op school PO  
Toolkit: Marketing & Communicatie
Deze folder geeft leerkrachten meer inzicht in wat de Bibliotheek op school precies inhoudt. 

Magazine Samen! De Bibliotheek op school  
Toolkit: Marketing & Communicatie
Met dit magazine krijgen leerkrachten meer inzicht in wat de Bibliotheek op school inhoudt. Het magazine bevat 
ook voorbeelden. Het doel is om te informeren en enthousiasmeren.

PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Tijdens een interne informatiebijeenkomst wordt, aan de hand van de presentatie uitgelegd wat de plannen zijn en 
de eventuele gevolgen voor de werkzaamheden en de organisatie. Medewerkers en vrijwilligers krijgen de ruimte 
om vragen te stellen.

Algemene informatie
Algemeen bericht over de ontwikkelingen rondom dBos. Benoem de toegevoegde waarde en geef een status 
update met betrekking tot de planning.

8.4

8.5

Leescoördinatoren en leerkrachten 

Intern, medewerkers

Uitnodigen wethouder/ambtenaar (burgemeester) voor persmoment:
De wethouder/ambtenaar wordt uitgenodigd voor de opening van een dBos. De subsidieverstrekker komt in beeld. Hét moment 
waarop de gemeente zich kan profileren. 

PowerPoint Format maatwerkpresentatie  
Toolkit: Monitor
Aan het eind van deze fase wordt de nulmeting met de gemeente gedeeld. In maart verschijnen de resultaten van de Monitor, 
dit wordt in april-juni besproken met de scholen. De input uit deze gesprekken neem je samen met de resultaten mee in 
het gesprek met de gemeente. Dit kan plaatvinden in juni-september. Houd in de planning rekening met de toekenning van 
subsidies. Gebruik de PowerPoint als voorbeeld. 

Gesprek met gemeente voor vervolg dBos
Afhankelijk van de afspraken met de gemeente; opnieuw in gesprek gaan, stand van zaken en nulmeting (die eerder al 
verstuurd is per mail) bespreken. Door ieder jaar een gesprek aan te gaan met de gemeente creëer je betrokkenheid.

Bij de bestaande middelen zijn links toegevoegd naar de website van ProBiblio en/of de toolkit van de Bibliotheek op school. 
Per middel is aangegeven onder welke naam (bouwsteen) het middel te vinden is in de toolkit. Kies in het menu voor ‘Toolkit’ 
en klik op de juiste naam in het submenu. De titels van de middelen in dit plan komen overeen met de titels van de middelen
in de toolkit om het zoekgemak te vergroten.

9

9.1

COMMUNICATIE IN HET EERSTE JAAR, DE OPSTARTFASE
- MIDDELEN MET OMSCHRIJVING PER DOELGROEP

Gemeente en schoolbestuur

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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Posters voor LEA deelnemers 
Waar het van toepassing is (bv. consultatiebureaus) de posters verspreiden over leesplezier/leesbevordering die ook in de 
school hangen. 

Groeimeter de Bibliotheek 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Waar het van toepassing is (bv. consultatiebureaus) de posters verspreiden met de groeimeter.

PowerPoint Format maatwerkpresentatie 
Toolkit: Monitor 
In april delen we de eerste resultaten van de Monitor met de partners aan de hand van een presentatie of rapportage. 
Gebruik hiervoor de PowerPoint Format maatwerkpresentatie als voorbeeld.

Informatie over de Bibliotheek op school
Informatie geven over dBos die gemakkelijk op de website van de school en in de schoolgids te plaatsen is. De Bibliotheek 
voedt de school hiermee. 

Communicatiepakket dBos
Dit pakket is een aanvulling op het landelijke signingpakket. Het communicatiepakket is gratis te downloaden op de website van 
ProBiblio. Het pakket bestaat uit:
• Banners
• Header nieuwsbrief
• Waardebon Bibliotheek
• Flyers (ouders en algemeen)
• Posters
• Raamstickers
• Wervingspakket groep 8 leerlingen
Er kan op deze webpagina eventueel ook een gepersonaliseerd pakket besteld worden.

Uitnodiging opening VOORBEELD 
Toolkit: Marketing & Communicatie
Een feestelijke opening die als communicatiemoment wordt benut. Voor de Bibliotheek betekent een nieuwe opening 
vooral zichtbaarheid. De opening zelf wordt door de school verricht. De school wordt onder andere gevoed met een 
voorbeelduitnodiging.  

Factsheet: Meer lezen, beter in taal 
Toolkit: Netwerk & Beleid 
De school is op de hoogte van de laatste landelijke ontwikkelingen. Met behulp van een handige factsheet hebben zij altijd, 
desgewenst, informatie paraat. 

FAQ’s voor de school
Naast de factsheet voorziet de Bibliotheek de school van frequently asked questions (FAQ) om de school van meer 
achtergrondkennis te voorzien. De FAQ’s zijn niet bedoeld voor de website of schoolgids, maar puur voor de school ter 
informatie en als hulpmiddel richting derden. 

PowerPoint Format maatwerkpresentatie 
Toolkit: Monitor
De school heeft nog niet een compleet jaar meegedraaid met de dBos en heeft daarom geen volledig resultaat vanuit de 
Monitor, maar de landelijke uitslagen (en eventueel eerste resultaten/nulmeting) kunnen wel, per mail, gedeeld worden. Gebruik 
hiervoor de PowerPoint als voorbeeld.

9.2

9.3

Partners

De Schooldirectie

http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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Gesprek met de school 
Minimaal één keer per jaar heeft de Bibliotheek een gesprek met de school over de voortgang, kosten en wensen. Dit is tevens 
een moment waarop de Bibliotheek zich profileert en haar educatieve programma bij de school presenteert. De uitslagen 
van de Monitor worden ook besproken tijdens dit gesprek. Belangrijk is dat het gesprek altijd plaatsvindt ná de uitslag van de 
Monitor.

FAQ’s voor leerkrachten
Praktisch overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden, speciaal voor de leerkracht. Dit zijn bijvoorbeeld vragen die zij van 
ouders kunnen krijgen. 

Posters en banners
De posters en banners zijn bedoeld voor ouders, maar ook ter informatie voor de leerkrachten. Zij ontvangen de posters en 
banners en kunnen deze verspreiden in de klas   , op de website van de school en op sociale media. De link leidt naar het 
eerdergenoemde communicatiepakket dBos.

Facebookpagina voor leescoördinatoren 
Een platform waar kennis, vragen en tips samenkomen. Hier kunnen o.a. ervaringen worden uitgewisseld. De Bibliotheek is de 
beheerder 

Drie keer per jaar een nieuwsbrief voor leerkrachten 
Een speciale nieuwsbrief voor leerkrachten met tips en tricks om het leesplezier te verhogen. In de nieuwsbrief staan, naast de 
tips en tricks, ideeën en ervaringen van andere leerkrachten en filmpjes etc. 

Aanhaken landelijke publieksacties - Logo`s samenwerking 
Toolkit: Huisstijl
Haak aan bij de landelijke publieksacties Evenementen van en in de Bibliotheek komen zo extra onder de aandacht van de 
school. Denk hierbij aan:
• De Kinderjury
• De Nationale Voorleeswedstrijd
• De Kinderboekenweek
In de toolkit zijn o.a. de logo`s van bovenstaande acties te vinden.

PowerPoint Format maatwerkpresentatie 
Toolkit: Monitor
Deel de uitslagen (nulmeting en/of landelijke resultaten) van de Monitor met de leerkrachten. Gebruik hiervoor de PowerPoint 
als voorbeeld.

Vakantietips voor leerkrachten – Direct Mail
Aan het einde van ieder schooljaar worden leerkrachten via een Direct Mail benaderd met leuke boekentips voor in de vakantie. 
Een mooi moment om hen kennis te laten maken met de vakantiebiebapp, de nieuwste boeken (er is een eventuele vakantietas 
op aanvraag) en eventuele trainingen/workshops die er na de vakantie georganiseerd worden in de Bibliotheek. Een header 
voor in de mail is bijgevoegd in het communicatiepakket.

Informatie op website school
Algemeen nieuwsbericht over de ontwikkelingen rondom dBos voor op de website van de school. Benoem de toegevoegde 
waarde en geef een status update met betrekking tot de planning. 

Informatie in nieuwsbrief 
Ouders, wanneer de knoop is doorgehakt, via de nieuwsbrief informeren over de komst van dBos.  Inclusief de planning en 
eventueel de optie opnemen om vrijwilligers te werven voor dBos. 

9.4

9.5

Leescoördinatoren en leerkrachten

Ouders/vrijwilligers dBos

http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
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Uitnodiging opening VOORBEELD 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Alle ouders die interesse hebben worden uitgenodigd voor de feestelijke opening van dBos. Er wordt een gezamenlijke 
uitnodiging verstuurd door de school en de Bibliotheek

Appgroep hulpouders/vrijwilligers per school 
Er kan een appgroep worden samengesteld zodat alle vrijwilligers die helpen in de Bibliotheek op school, snel geïnformeerd 
kunnen worden over bepaalde zaken. 

Folder de Bibliotheek op school PO 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Een folder met algemene informatie over dBos die ouders meer inzicht geeft in wat de Bibliotheek op school precies inhoudt. 

Wervende flyer ouders
Bij de start van dBos een A5-flyer verspreiden met het aanbod om lid te worden van de Bibliotheek; “Leesplezier voor het 
hele gezin. Word zelf ook lid van de Bibliotheek en profiteer van 10% korting in het eerste jaar.” De flyer is te vinden in het 
communicatiepakket. 

Wervingspakket ouders 
Pakket voor ouders met bovengenoemde folder en flyer en praktische informatie over pasjes, privacy, hoeveelheid boeken die 
er geleend kunnen worden, SchoolWise (indien van toepassing), wel of niet thuislenen (keuze van de school)etc. Herhaal ook kort 
de voordelen en de aanpak van dBos. Eventueel kan er ook een uitnodiging voor een opening/bezichtiging toegevoegd worden.

Posters in de klas 
Er worden posters ontwikkeld met quotes of leuke feiten/cijfers over leesplezier/leesbevordering. Die worden opgehangen in de 
klassen en op de gang.   

Leestips vakantie   
Maak voor de schoolvakanties een lijst met leestips. Met hierin allerlei soorten kinderboeken om tijdens de vakantie lekker 
te lezen De kinderen krijgen de leestips mee naar huis of de tips worden gemaild naar de ouders. De frequentie, elke 
schoolvakantie of een selectie, bepaalt de Bibliotheek zelf. 

Informatie in nieuwsbrief (oktober)  
Korte update van de eerste ervaringen met dBos. Met hierin bijvoorbeeld quotes van de kinderen en de leerkrachten en 
eventueel vrijwilligers (hulpouders). 

Informatie in nieuwsbrief (april): 
Ervaringen en resultaten (in een verhaal) m.b.t. de Monitor delen.

PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Organiseer een ouderbijeenkomst over het belang van lezen en leesplezier. De presentatie wordt in samenwerking met 
de leesconsulent ontwikkeld en zo mogelijk gegeven. Maak de kernboodschap helder: daarom komen ouders naar zo’n 
bijeenkomst! Gebruik als voorbeeld de PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap.

Online informatievoorziening 
Op de website van de Bibliotheek wordt een nieuwsbericht geplaatst waarin de Bibliotheek meldt dat er plannen zijn om met 
dBos te gaan starten op diverse scholen in de regio. Er wordt uitgelegd wat dBos is, waar het goed voor is, en hoe de planning 
gaat verlopen. De informatie kan ook gedeeld worden op social media. 

Persbericht/persuitnodiging opening 
Wanneer de datum bekend is, wordt er een persbericht opgesteld voor de lokale en regionale media met een uitnodiging voor 
de pers om aanwezig te zijn.  

9.6 Publiek/ leden van de bibliotheek

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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9.7

9.8

Persbericht start nieuwe schooljaar met dBos
Er wordt een persbericht opgesteld met leuke feiten over de start van het schooljaar met dBos, die vertegenwoordigd is op 
diverse scholen in de regio. Benoem bijvoorbeeld hoeveel kinderen eenvoudig vanuit school gebruik kunnen maken van de 
grote collectie boeken (hoeveelheid noemen). 

Vakantie leestips op website/in nieuwsbrief 
De leestips (die opgesteld worden voor de school t.b.v. de ouders/kinderen) worden ook op de website geplaatst. Wellicht direct 
voorzien van een link naar de boeken in de catalogus. Dit kan vlak voor elke vakantie gedaan worden. Ook de vakantiebiebapp 
kan hier benoemd worden.  

Update op website (update dBos) 
In overleg met de school wordt er een nieuwsbericht op de website geplaatst naar aanleiding van de resultaten van de Monitor. 
In het bericht worden globale resultaten genoemd zoals de leesinteresses van de leerlingen.

Leerlingen van groep 8
Wervingspakket voor groep 8 leerlingen 
Een wervingspakket voor kinderen in groep 8 die (nog) geen lid zijn van de Bibliotheek. In het pakket zit o.a. een brief voor de 
ouders met uitleg van het lidmaatschap en het geven van toestemming hiervoor, een waardebon voor een leuke premium en 
een kaart met nuttige informatie over: het maken van een spreekbeurt op bibliotheek.nl; zomerlezen (vul een tas met boeken, 
dvd’s en games) etc. In het communicatiepakket vindt u de brief voor ouders en een wervende flyer voor de leerlingen.

Intern, medewerkers
Update voortgang op intranet 
Een aantal keer per jaar wordt er een nieuw bericht geplaatst over de voortgang van het traject. In de vorm van een bericht 
op intranet, een mededeling van de directeur of, indien nodig, een uitgebreider stuk van de specialist jeugd/coördinator dBos. 

Informatie op website  
Op de website van de Bibliotheek worden berichten geplaatst als er een Bibliotheek op school wordt geopend. Inclusief 
persbericht en foto’s. 

Kleine kick-off bijeenkomst: 
Voor het nieuwe schooljaar van start gaat worden de medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over dBos. Benoem het  
hoe, wat en waarom. Hiermee creëer je meer draagvlak en kennis bij collega`s!  

PowerPoint Format maatwerkpresentatie 
Toolkit: Monitor
In april worden, aan de hand van een presentatie, de eerste resultaten van de Monitor gedeeld met de medewerkers/
vrijwilligers. Gebruik de PowerPoint als voorbeeld. 

Mee op werkbezoek met de leesconsulent 
Geïnteresseerde medewerkers van de Bibliotheek kunnen ervaren hoe dBos werkt en hoe een Bibliotheek op school eruit 
ziet door een keer mee te gaan op werkbezoek naar een school.  

Vooruitblik nieuwe schooljaar 
De plannen voor het nieuwe schooljaar met de medewerkers en vrijwilligers delen zodat zij daar in hun werk ook op in 
kunnen spelen.

http://www.probiblio.nl/producten-en-diensten/marketing-en-communicatie/marketingcommunicatie/de-bibliotheek-op-school-communicatiepakket.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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Factsheet: Meer lezen, beter in taal 
Toolkit: Netwerk & Beleid 
Deel, eventueel een vernieuwde versie van, de factsheet (of een eigen concept) met de gemeente. De gemeente weet waar zij 
het over heeft als er gevraagd wordt naar de keuze en het belang van een Bibliotheek op school. 

Werkbezoek
Een werkbezoek is een mooi middel om aan de gemeente te laten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Wat doen we, 
voor wie, wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Dit is ook weer een uitstekend moment om de pers uit te nodigen.

Monitorrapport landelijke analyse  
Toolkit: Monitor
Blijf de gemeente voeden met relevante informatie. Laat zien wat het doet met een school als zij een leesbeleid hanteren en wat 
de rol van de Bibliotheek hierin is. Wat heeft dBos opgeleverd? Welke acties zijn ondernomen, wat gaan we aankomend jaar 
doen en wat hebben we hiervoor nodig? Gebruik hiervoor de landelijke analyse als voorbeeld.

Gesprek met gemeente voor vervolg dBos
Afhankelijk van de afspraken met de gemeente ga je jaarlijks in gesprek om het belang van dBos te benadrukken. Hierbij 
kunnen de resultaten van de Monitor meegenomen worden.

Deze fase is een herhaling van de vorige fase.

Uitslagen van de Monitor in persbericht, nieuwsbericht website en brief ouders
De Bibliotheek vat de uitslagen van de Monitor samen in een persbericht voor de lokale media, een nieuwsbericht voor op de 
website van de school en in een brief voor ouders. De Bibliotheek verstuurt het persbericht, de school verstuurt de rest. 

Informatie over de Bibliotheek op school
Informatie geven over dBos die gemakkelijk op de website van de school en in de schoolgids te plaatsen is. De Bibliotheek 
voedt de school hiermee. 

Gesprek met de school
Minimaal één keer per jaar heeft de Bibliotheek een gesprek met de school over de voortgang, kosten, wensen en wat de 
Bibliotheek nog meer doet en kan doen voor de basisschoolleerlingen. Er kan dan tevens een agenda opgesteld worden voor 
bibliotheekbezoeken, gezamenlijke initiatieven in bijvoorbeeld de Kinderboekweek etc.

Bij de bestaande middelen zijn links toegevoegd naar de website van ProBiblio en/of de toolkit van de Bibliotheek op school. Per 
middel is aangegeven onder welke naam (bouwsteen) het middel te vinden is in de toolkit. Kies in het menu voor ‘Toolkit’ en 
klik op de juiste naam in het submenu. De titels van de middelen in dit plan komen overeen met de titels van de middelen in de 
toolkit om het zoekgemak te vergroten.

10.1

10.2

10.3

Gemeente en schoolbestuur

Partners

De schooldirectie

10 COMMUNICATIE NA 1 JAAR – MIDDELEN MET OMSCHRIJVING
PER DOELGROEP

Deze fase is een herhaling van de vorige fase.

10.4 Leescoördinatoren en leerkrachten

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/monitor/20150311%20-%20Format%20presentatie%20landelijke%20en%20lokale%20resultaten%20monitor%202014.pptx
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Online informatievoorziening  
Op de website van de Bibliotheek wordt een nieuwsbericht geplaatst over de start van het schooljaar met dBos. Er kan 
praktische info gemeld worden (over pasjes, de combinatie met een lidmaatschap van de ‘gewone Bibliotheek’) maar ook, 
leuke feitjes over hoe belangrijk (en hoe leuk!) lezen is voor kinderen. De informatie kan ook op social media gedeeld worden. 

Persbericht start nieuwe schooljaar met dBos
Er wordt een persbericht opgesteld met feiten over de start van het schooljaar met dBos, die vertegenwoordigd is op diverse 
scholen in de regio. Benoem bijvoorbeeld hoeveel kinderen eenvoudig vanuit school gebruik kunnen maken van de grote 
collectie boeken (hoeveelheid noemen).
 
Maak verder gebruik van dezelfde middelen (met iets andere invulling) als in de opstartfase.

Deze fase is een herhaling van de vorige fase.

10.6

10.7

Publiek / leden van de bibliotheek

Leerlingen groep 8

Wervingspakket voor nieuwe ouders op school  
Pakket voor ouders met een informerende folder (zie acquisitiefase 9.5), een wervende flyer en praktische informatie over 
pasjes, privacy, hoeveelheid boeken die er geleend kunnen worden, SchoolWise (indien van toepassing), wel of niet thuislenen 
(keuze van de school)etc. Eventueel kan er ook een uitnodiging voor een opening/bezichtiging toegevoegd worden. 

Algemene informatie 
Brief aan ouders/verzorgers met informatie over de aanpak van dBos: de voordelen, de werkwijze, de eerste resultaten van 
vorig jaar (meer kinderen aan het lezen). Ook voor nieuw instromende ouders/kinderen is het van belang om dit onderwerp 
onder de aandacht te houden.   

Informatie in nieuwsbrief 
Update over dBos: collectie, eerste resultaten, werving (nieuwe) hulpouders/vrijwilligers et cetera.    

Posters in de klas  
Er worden posters ontwikkeld met quotes of leuke feiten/cijfers over leesplezier/leesbevordering. Die worden opgehangen in 
de klassen. De posters worden tweemaal per jaar vervangen.  

Leestips voor vakantie 
Maak voor de schoolvakanties een lijst met leestips. Met hierin allerlei soorten kinderboeken om tijdens de vakantie lekker 
te lezen De kinderen krijgen de leestips mee naar huis of de tips worden gemaild naar de ouders. De frequentie, elke 
schoolvakantie of een selectie, bepaalt de Bibliotheek zelf. 

PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap 
Toolkit: Marketing & Communicatie 
Organiseer een ouderbijeenkomst over het belang van lezen en leesplezier. De presentatie wordt in samenwerking met 
de leesconsulent ontwikkeld en zo mogelijk gegeven. Maak de kernboodschap helder: daarom komen ouders naar zo’n 
bijeenkomst! Gebruik als voorbeeld de PowerPoint de Bibliotheek op school en ouderpartnerschap. 

Informatie in nieuwsbrief (april): 
Ervaringen/resultaten met de Monitor delen (in een verhaal).

Informatie op website school 
Algemeen nieuwsbericht over de ontwikkelingen rondom dBos voor op de website van de school. Benoem de toegevoegde 
waarde en geef een status update met betrekking tot de planning.

10.5 Ouders/vrijwilligers dBos

http://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit.html
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Deze fase is een herhaling van de vorige fase.

10.8 Intern, medewerkers

Voor veel bibliotheken geldt dat deze fase, voor alle doelgroepen, een herhaling is van de vorige fase. Houd echter wel rekening 
met eventuele afspraken omtrent subsidies. Afspraken worden vaak voor drie jaar vastgelegd. 

Daarnaast is er na drie jaar vaak ook weer behoefte om eens goed te kijken naar het communicatieplan. Ligt deze nog in lijn 
met alle beschikbare middelen en methodieken? En, is het werkbaar? Of moeten er bepaalde onderdelen worden aangepast? 
Het verversen van bepaalde materialen en het evalueren en updaten van bijeenkomsten, printmiddelen enzovoort is ook aan 
te raden. 

Tot slot, is iedereen intern nog goed op de hoogte? Zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande? Zijn er veel personeelswisselingen 
geweest waardoor er wellicht nog een andere behoefte aan informeren is ontstaan? Blijf alle doelgroepen, zowel in- als extern 
binden en boeien, om het draagvlak, het enthousiasme en de betrokkenheid blijvend te vergroten.

11 COMMUNICATIE NA 3 JAAR – MIDDELEN MET OMSCHRIJVING 
PER DOELGROEP

Tijdens de kenniscirkel De Bibliotheek op school en Marketing kwamen er nog enkele interessante communicatiemiddelen 
voorbij die wij graag met jullie delen. De middelen zijn niet opgenomen in de schema’s. 

Middelen met betrekking tot het creëren van meer betrokkenheid: 

•  Jaarverslag over de Bibliotheek op school. Voorbeelden bij Bibliotheek Kennemerwaard en Bibliotheek Rivierenland.
•  Blijf het verhaal vertellen bij wethouders en gemeenteambtenaren.
•  Wethouders kijken jaarlijks mee naar lessen van de lees-/mediacoaches (Bibliotheek Rivierenland).
•  Presentatie van het verhaal aan de Raad van Toezicht. Ook zij dragen mee aan interne betrokkenheid. 

Middelen met betrekking tot Imago & Naamsbekendheid:

•  Poster ‘even voorstellen’. Beschikbaar in de landelijke toolkit en geeft de leesconsulent een gezicht. 
•  Aansluiten bij evenementen in het werkgebied met activiteiten als voorlezen.
•  Met het onderwijs en andere partners in dBos een avond organiseren rondom een thema (bij Bibliotheek Rivierenland veelal 

over moeilijk lezende kinderen) voor ouders en onderwijs. 
•  De leesconsulent blijft na schooltijd op school rondlopen voor het netwerk en werkt minimaal één keer per week in de 

lokale vestiging.
•  Bibliotheek Rivierenland heeft een WoWi-bus. Een bus waarin de nieuwste technologie en digitale ontwikkelingen  

centraal staan. Ze hebben daarbij een programma ontwikkeld voor het onderwijs. Het levert weer een nieuwe impuls op 
en aandacht in de media.

12 MEER INSPIRATIE
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