
Inspiratie 
Gezinsaanpak
Selectie van voorbeelden 
uit het netwerk



Jessica en Karla gaan een module samenstel-
len over de gezinsaanpak voor frontoffice (fo) 
collega’s. Deze gaat waarschijnlijk bestaan uit 
een paar online modules van de e-learning 
Publieksservice en de educatief maat-
schappelijke bibliotheek en een aantal 
bijeenkomsten met het fo-team en de specialist 
Boekstart en specialist Basisvaardigheden. 
De thema’s van de bijeenkomsten zullen zijn: 
Boekstart locaties, Boekstart samenwerkingen,  
herkennen & doorverwijzen van laaggeletterd- 
heid, de samenwerking met bedrijven in het 
kader van laaggeletterdheid en hoe de  
gezinsaanpak in de plannen van de bibliotheek 
worden opgenomen. Het doel van de bijeenkom- 
sten is om informatie, ervaringen en tips te 
delen. 

Allereerst is de OBA van plan om stakeholders  
te verzamelen voor een netwerkbijeenkomst. 
Daarnaast wordt er een publieksevent georga-
niseerd in de Week van de alfabetisering. 
Verder willen Annelies en Fouzia de maand 
september gebruiken om het jonge kind èn de 
ouder centraal te stellen, vanuit de gedachte  
van het doorbreken van de cyclus van laag- 
geletterdheid. Het idee is om deze maand ook te 
gebruiken voor een campagne rond het ophalen 
van het BoekStartkoffertje nu de bibliotheek 
weer open is. Dit is een soort inhaalslag, waarbij  
het VVE team van de gemeente ook betrokken  
is. Het VVE team wil ouders en kinderen ook  
iets aanbieden. Annelies geeft aan dat het 
stimuleren van ouderbetrokkenheid en het 
thuisgebruik van boeken en digitale prenten-
boeken nu misschien makkelijker gaat na het 
thuisonderwijs tijdens Corona. 
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Bibliotheken: 
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alfabetisering



Er wordt al jaren gewerkt met een praatplaat  
voor dBos scholen om het bibliotheekaanbod 
inzichtelijk onder de aandacht te brengen. Daar-
voor is het aanbod in categorieën ingedeeld. 
Sinds kort is er een nieuwe categorie aan de 
praatplaat toegevoegd, namelijk ouderpart-
nerschap en gezinsaanpak. Scholen kunnen 
dan bijvoorbeeld kiezen voor activiteiten die 
binnen deze categorie vallen, zoals de Voorlees-
Express, de actie Geef een prentenboek cadeau 
of Zomerlezen.

De bibliotheek heeft een nazorgtraject opgezet voor gezinnen die meedoen 
aan de VoorleesExpress met subsidie van het VSB fonds. Er worden bijeenkom-
sten voor ouders georganiseerd in de bibliotheek over taal, ondersteuning van 
het kind, interactief en intercultureel voorlezen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 
er activiteiten voor kinderen. Zij krijgen ook een stempelkaart, waarmee ze na  
10 keer iets geleend te hebben, een kwartetspel cadeau krijgen. Zolang het  
niet mogelijk is om de gezinnen fysiek te ontvangen, worden er als alternatief 
webinars voor ouders gemaakt over deze onderwerpen. 

In het werkgebied van Bibliotheek IJmond Noord 
begint basisschool de Vlinder binnenkort met 
een Ouderkamer. De bibliotheek is betrokken 
bij de organisatie en zal een aantal bijeenkom-
sten met ouders verzorgen, wanneer het gaat 
over thuis voorlezen of de (online) voorlees-  
en leescollectie. Dit leuke filmpje over de  
ouderkamer is ter inspiratie toegevoegd.

Bibliotheek 
Gooi en Meer: 
Nazorgtraject 
VoorleesExpress

Bibliotheek  
aan den IJssel: 
dBos-praatplaat 
met onderwerp 
gezinsaanpak 

Bibliotheek  
IJmond Noord: 
Ouderkamer

https://vlinder.tabijn.nl/onze-school/ouderkamer/
https://vlinder.tabijn.nl/onze-school/ouderkamer/
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Taalhuis

Barbara en Jolanda zijn begonnen met het 
letterlijk in kaart brengen van het aanbod 
van de bibliotheek voor kinderen en hun  
ouders. In onderstaande schets zie je het  
eerste resultaat daarvan, een mooie creatieve 
manier die tot de verbeelding spreekt.

Taalhuis voor de jeugd Het Plataantje © Barbara Teuben 2020

Bibliotheek 
De Plataan: 
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de jeugd



Het Taalhuis in Uithoorn, dat niet vanuit de 
bibliotheek gecoördineerd wordt, heeft een 
TmmT subsidieaanvraag gedaan voor het 
programma Jou en je kind! Dit wordt op de 
scholen in Uithoorn uitgevoerd. De bibliotheek 
is daar nog niet bij betrokken, maar ziet wel 
kansen om vanuit de dBos scholen als lees- 
consulent hierbij aan te sluiten.
Verder is het idee om een vertaalslag te maken 
van de gezinsaanpak naar de bouwstenen. Het 
zou fijn als Probiblio hier ook over meedenkt of 
dat het op landelijk niveau wordt opgepakt. 
Verder heeft mediaconsulent van Bibliotheek 
Amstelland een webinar Interactief voorlezen 
georganiseerd voor nieuwe ‘digitale’ vrijwilligers 
van de VoorleesExpress. Er deden 40 voorlezers 
aan mee, ook van andere locaties in Noord- en 
Zuid-Holland. Een mooi initiatief!

In Noordwijk waren er al langer plannen voor 
het organiseren van een zomerschool en door 
de coronaperiode krijgen deze plannen een 
nieuwe twist. Het idee is om in de weken van 
de zomervakantie, samen met partners in de 
regio, een programmering aan te bieden voor 
verschillende doelgroepen. De bibliotheek en 
het Taalhuis doen mee aan de Zomerschool en 
organiseren elke doordeweekse dag program-
mering voor een specifieke doelgroep die die 
dag centraal staat, bijvoorbeeld gezinnen die 
meedoen met de VoorleesExpress of deelnemers 
van het Taalhuis. Studenten worden betrokken 
bij de opzet en uitvoering van het programma. 
Zodra de zomervakantie is afgelopen worden  
er terugkomdagen georganiseerd, zodat deel- 
nemers (nieuw) aanbod van de bibliotheek en 
het Taalhuis leren kenen. In de zomer van 2020 
gaat de Zomerschool Noordwijk van start.  
De bibliotheek past dit concept later ook graag 
toe in andere gemeenten in het werkgebied.

Bibliotheek 
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Na de zomer komt er een Internationale Taalklas 
in Heiloo. De bibliotheek start graag een samen-
werking met hen, maar hoe die samenwerking 
eruit kan zien is nog niet helemaal uitgedacht. 
In elk geval wordt er een koppeling gemaakt 
met de VoorleesExpress en groepsbezoeken aan 
de bibliotheek. Misschien is de komst van de 
ITK-klas een aanleiding om Taal voor jou en je 
kind weer op te starten. Is er in jouw werk- 
gebied een ITK en werken jullie daarmee samen? 
Deel je tips en ideeën met Marieke Ooijevaar.

Het werkpakket Taal is OK bestaat uit ouder-kindactiviteiten om de taalontwikkeling 
van peuters en kleuters te stimuleren. Het materiaal is ontwikkeld om onderbouw-
leerkrachten en pedagogische medewerkers tools te geven om de taalontwikkeling 
van kinderen in de thuisomgeving te stimuleren. Zij kunnen Taal is OK inzetten 
tijdens de inloop op de vve of in de kleuterklas om samen met ouders en  
kinderen talig aan de slag te gaan. De materialen zijn vervolgens uit te delen voor 
thuisgebruik. Het materialenpakket is gratis te downloaden. 

De bibliotheek vraagt Tel mee met Taal  
subsidie aan voor het Taaltraject. Tijdens dit 
Taaltraject krijgen ouders gedurende 33 weken,  
2 uur les per week. Het eerste uur is er een 
specifieke taalles om het Nederlandse taal-
niveau te verhogen. Tijdens het andere uur 
wordt er een doe-activiteit georganiseerd,  
waarbij de ouder een andere vaardigheid leert 
met betrekking tot digitale vaardigheden, 
voeding, omgaan met geld en empowerment. 
Daarnaast leert de ouder de school van het kind 
kennen. De ouders worden in twee groepen 
gesplitst van 10 deelnemers, zoveel mogelijk 
ingedeeld naar Taalniveau. Zowel bij de start  
als aan het eind van het traject wordt bij  
de deelnemers de Taalmeter afgenomen.  
(www.basismeters.nl). 

Taal is OK - iets voor jouw bibliotheek?

Bibliotheek 
Heiloo: 
Inspiratie 
gezocht voor de  
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Bibliotheek  
Haarlemmermeer: 
Aanvraag subsidie 
voor Taaltraject

https://www.cedgroep.nl/advies/taal-is-ok
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.basismeters.nl%2F&data=01%7C01%7Cbvwalraven%40probiblio.nl%7C4ecd35453e0045be8f6108d802faed1b%7C0e725cbb8dc34749a031f892d8c4da82%7C0&sdata=0Tk0T0m9ZFoPQIJUX%2BUz8XKx5Im1TAxgWln2RmrR6As%3D&reserved=0

