
Samenwerking tussen Bibliotheek Breda en basisschool Het 
Noorderlicht 

Sinds enkele jaren heeft uw school een mooie schoolbibliotheek waarbij de kinderen 
boeken kunnen lenen om thuis of in de klas te lezen. Hoe ziet die samenwerking 

tussen Bibliotheek Breda en uw school er uit? 

Het belang van lezen 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat goed kunnen lezen van het grootste belang is voor 

kinderen. De meeste schoolvakken eisen dat je goed kunt lezen. 

Voor de school is het dan ook zaak om taal en lezen op een prettige en kwalitatieve 
manier aan te bieden. De openbare bibliotheek, uw school en de gemeente Breda 
hebben daarom besloten om samen te werken met een landelijk project: de 
Bibliotheek op School. 

De gemeente Breda ondersteunt de samenwerking met een extra subsidie. De 
school betaalt een vast bedrag per leerling aan Stichting Nieuwe Veste (waar 

Bibliotheek Breda bij hoort). Bibliotheek Breda zorgt dan voor: 

 Het maken van een schoolbibliotheek. 

 Een collectie moderne kinderboeken met een regelmatige aanvulling van 
nieuwe boeken. 

 Een bibliotheeksysteem om boeken aan de leerlingen te kunnen uitlenen. 

 Hulp aan de vrijwilligers die de schoolbibliotheek runnen. 

 Deskundige adviezen op het gebied van kinderboeken en boekpromotie door 
de leesconsulent.  

 Een jaarlijks onderzoek naar het leesplezier van de kinderen op school: de 
zogenaamde leesmonitor. Het onderzoek gaat over het leesplezier van 
groepen kinderen in uw school en niet over individuele kinderen. Naar 
aanleiding van de uitslag passen we het lezen in de klas weer aan naar de 
nieuwe bevindingen. 

 

Wat is een leesconsulent? 

Een leesconsulent is een specialist van de Openbare Bibliotheek. Hij geeft raad op 
het gebied van lezen, kinderboeken en taal. Daarnaast weet hij ook hoe je een 
schoolbibliotheek kunt samenstellen en onderhouden. De leesconsulent zal vooral 

het leesplezier stimuleren bij de kinderen. 

 

Even voorstellen: Jan Verbart, de leesconsulent van onze school 

Ik ben Jan Verbart van Bibliotheek Breda. Ik kom op dinsdagmorgen meestal op jullie 
school om de ouders te helpen met de schoolbibliotheek; om voor te lezen of te 
vertellen in de klas; om de leerkrachten en kinderen te adviseren over schoolboeken 

en lezen. 

https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html
https://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html


 

Ik kom uit een groot Zeeuws gezin (6 broers en 4 
zussen), maar ik woon al veel jaren in Breda. Vroeger 
heb ik veel verschillende beroepen gehad, meestal in 
industrie en havens. Ook heb ik een onderwijsdiploma 
en een gespecialiseerde opleiding van de bibliotheek 
om met kinderen te werken. 

Mijn vrouw en ik hebben een zoon en een dochter. We 

wonen al 35 jaar in Breda. 

Mijn hobby’s zijn: 

 Heel veel lezen! 

 Verhalen vertellen voor kinderen 

 Alles wat met vissen en vogels te maken heeft 

 Mijn website over taal: www.verhaaltaal.nl 

 Ook volg ik de voetbalsport en het wielrennen met veel plezier 

 Video en foto’s digitaal bewerken  

 

 

 

 

http://www.verhaaltaal.nl/

