De Bibliotheek en het Voortgezet onderwijs
Scholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor
kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs, door een gezamenlijke strategie op te
stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten.
De Bibliotheek op school (dBos genoemd), wordt de school een omgeving waarin
lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen, waardoor aantoonbaar betere
resultaten worden geboekt.
De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid,
leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Schooljaar 2013-2014 is de Bibliotheek Oosterschelde in samenwerking met de
Pontes Scholengroep in Goes en Zierikzee gestart met de pilot : Leesplezier op
het VMBO.
Het doel van deze pilot is leerlingen uit het 1e en 3e leerjaar van het VMBO te
motiveren om te gaan lezen en zo hun taalontwikkeling te stimuleren. Dat
doen de school en Bibliotheek o.a. via een leesplan , zodat lezen een
vanzelfsprekend onderdeel wordtvan het onderwijs en het dagelijkse
lesprogramma. Daarnaast worden leesbevorderingsprojecten ingezet , zoals
WhoDunnit? en het Poëzie project.

De Bibliotheek Oosterschelde verzorgt het openbare Bibliotheekwerk voor meer dan
150.000 inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland en Tholen. In 23 vestigingen leveren meer dan 60 medewerkers
dagelijks hun bijdrage aan de dienstverlening van 33.000 klanten. In de dienstverlening
staan informatie, cultuur en educatie centraal. Klantgericht werken en kwaliteit zijn
kernwoorden in onze organisatie.
Wist u dat:
Zoeken in de Bibliotheekcatalogus van alle Zeeuwse
Bibliotheken ook mogelijk is, vanuit huis of school?
Er internetpc’s beschikbaar zijn?
Er gratis wifi is?
U gratis E-books kunt lezen op smartphone of tablet?
Aanvragen en verlengen ook kan vanuit huis of school?
De Bibliotheek een Nieuwsbrief uitbrengt?
Korting krijgt op allerlei leuke uitjes in Nederland ook op onze
eigen programmering met de bibliotheekpas?
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