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Screenen van de schoolbibliotheek 
 
Screening, waarom?  
Een collectie van de (school)bibliotheek heeft als doel om uitgeleend te worden en leesplezier te 
vergroten. Hierbij zijn aantrekkelijke en actuele boeken een voorwaarde. 
 
Een schoolbibliotheek heeft geen nostalgische bewaarfunctie.  
 
Daarnaast is het belangrijk voor het invoeren van de titels in schoolWise. Alleen titels van de laatste vijftien 
jaar zitten in dit systeem en kunnen worden gekoppeld. 
 
Waarom?  
Onderzoek heeft aangetoond dat het leesplezier van kinderen afneemt als ze verouderde en vieze boeken 
moeten lezen. Omgekeerd wordt het leesplezier enorm vergroot door een aantrekkelijke en actuele 
collectie. Een kleine maar actuele collectie wordt beter gebruikt dan een grote verouderde collectie. 
 
Het belang van leesplezier 
Er is veel onderzoek naar vrij lezen en leesplezier gedaan. Zo blijkt dat als een kind vijftien minuten per 
dag stil leest, hij/zij gemiddeld één miljoen woorden leest en dat de actieve woordenschat daardoor per 
jaar met 1000 woorden wordt vergroot. Dat is minstens zo veel als het reguliere woordenschatonderwijs op 
school kan aanleren! Om kinderen ertoe aan te zetten vijftien minuten per dag te lezen, zijn goede boeken 
een noodzaak. Die vergroten het leesplezier, waardoor er een positieve spiraal van lezen ontstaat. De 
samenwerking tussen Bibliotheek en school heeft dan ook tot doel om het leesplezier van kinderen te 
vergroten en de screening van de collectie is er onderdeel van. 
 
Screening, waar let je op?  
Screening gebeurt op basis van de volgende criteria: 

- Slijtage: kapotte of beschadigd boeken (gescheurd, geknipt of geschreven). 
- Vies of verouderd uiterlijk: vies (vlekken, stinken) of verouderde uitstraling (kaft, papierverkleuring). 
- Inhoud leesboeken: verouderd verhaal of taalgebruik (zoals nieuwe spelling uit 2005). 
- Inhoud informatieve boeken: verouderde informatie (taalgebruik maar ook feitelijke informatie, vooral 

bij boeken over landen, wetenschap en techniek).  

- Andere doelgroep: materiaal is niet bedoeld voor de doelgroep basisschoolleerlingen. 
- Populariteit: drie jaar niet uitgeleend, is niet populair. Kinderen vinden het geen mooi boek.  
- Leeftijd: een boek van tien jaar of ouder gaat in principe weg. 
 
Motto: beter géén boek dan een boek dat het leesplezier niet bevordert. Als er (te) weinig boeken 
overblijven, maken we een plan om collectie weer goed op te bouwen. 
 
NB: afgeschreven boeken van de openbare Bibliotheek zijn altijd afgeschreven op basis van één of meer 
van bovenstaande criteria. Ze horen dan ook niet in een schoolbibliotheek. 


