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Onderwerp: schoolbibliotheek 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

 

Ook dit schooljaar gaan we weer lezen met uw kind! Het onderdeel “Fictie”, het lezen van 

boeken, is een belangrijk onderdeel binnen het schoolvak Nederlands.  

 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat lezen heel belangrijk is voor de 

ontwikkeling van kinderen, maar ook bijdraagt aan betere schoolprestaties. Alle reden 

dus om het lezen, ondanks het digitale tijdperk en de verslaving aan social media, te blijven 

stimuleren. Elke week of misschien zelfs elke dag wordt er in de les tijd besteed aan het 

lezen van boeken. Het is ook handig om een boek in de tas te hebben, want als leerlingen 

klaar zijn met hun toets of huiswerk kunnen ze lekker in hun boek verder gaan. Tijdens de 

lessen Nederlands wordt er met uw kind gekeken wat leuke, geschikte boeken kunnen zijn. 

Iedere leerling heeft een eigen smaak, andere interesse, dus er zullen zoveel mogelijk 

soorten boeken gepromoot worden. Tot zover kunnen wij als docenten bijdragen aan het 

leesplezier!  

 

Maar hoe komt een leuk boek in handen van uw puber?  

In de Zaanstreek zijn er verschillende locaties van De Bieb. Tot 18 jaar is een abonnement 

daar gratis! Je betaalt alleen 3.50 euro inschrijfgeld. Maar het lukt de leerlingen niet altijd om 

daar heen te gaan. Huiswerk, sport, bijbaantjes, na schooltijd zijn er nog genoeg dingen te 

doen. Daarom hebben wij een bieb op school. De schoolbibliotheek is alle dagen, behalve op 

donderdag geopend. De leerlingen kunnen, in goed overleg met de docent van wie uw kind 

op dat moment les heeft de bieb bezoeken. Uiteraard kunnen de leerlingen ook tijdens een 

lesvrij uur een boek komen uitkiezen.  

 

Uw kind kan dus gratis een maand lang een boek lenen uit de schoolbieb en deze ook 

nog eens gratis een maand verlengen. Wij sturen alleen wel een rekening als het boek 

kwijt is geraakt,  zwaar beschadigd is of niet wordt ingeleverd.  

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en wensen uw kind alvast 

veel leesplezier! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Vakgroep Nederlands Compaen vmbo 


