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Richtlijnen voor het inrichten van een Makkelijk Lezen Plein in
de School
(Lees)onderwijs hoeft niet leuk te zijn, maar lezen wel!

Inleiding1
Het MLP in de School is een nieuw product van de Openbare Bibliotheek voor scholen voor
primair onderwijs.
Van bibliotheken wordt steeds meer gevraagd om tot samenwerking met het onderwijs te
komen om daarmee bij te dragen aan de leesbevordering van kinderen. Het MLP in de
School biedt daar goede mogelijkheden voor.
In het onderwijs is de afgelopen twee jaar de focus sterk komen te liggen op het verbeteren
van het leesonderwijs. Een te grote groep kinderen verliet de basisschool met een
onvoldoende vaardigheid voor begrijpend lezen. Om dit te verbeteren wordt meer dan ooit
aandacht gevraagd voor leesbevordering.
Het Makkelijk Lezen Plein werkt vooral aan het bevorderen van het leesplezier van kinderen
met een leesprobleem. Het positieve resultaat daarmee in bibliotheken heeft de vraag bij het
onderwijs doen ontstaan om ook binnen de school een MLP te creëren. Steeds vaker krijgt
het Kenniscentrum Makkelijk Lezen Plein vragen om hulp bij het inrichten van een MLP
binnen de school.
Daarnaast heeft minister Plasterk opdracht gegeven om meer aandacht te besteden aan
leesbevordering. Een van de onderdelen van het project Kunst van Lezen betreft de
bevordering van de leesvaardigheid op achterstandsscholen. Om dit te realiseren is ervoor
gekozen om het MLP in de School-concept als basis te kiezen en dat te combineren met
bestaande en beproefde leesbevorderingsprogramma’s.
Het Kenniscentrum Makkelijk Lezen Plein heeft het concept Makkelijk Lezen Plein in de
School ontwikkeld. Via de website www.makkelijklezenplein.nl biedt het Kenniscentrum een
gereedschapskist met alle benodigde materialen en de kennis om tot de inrichting van een
MLP in de School te komen.
Daarnaast zal het Kenniscentrum scholing organiseren van bibliotheekmedewerkers om
zodoende het MLP in de School tot een effectief middel te maken voor de leesbevordering
van zwakke lezers. Medewerkers die scholen gaan begeleiden bij het opzetten van een MLP
in de School dienen over de volgende kennis te beschikken:
• Een zekere basiskennis van recente ontwikkelingen binnen het onderwijs over
leesonderwijs
• Kennis van de uitgangspunten van het MLP en van de collectiecriteria voor een MLP
in de School
• Kennis van de diverse mogelijkheden voor een MLP in de School, zodat een school op
maat geadviseerd kan worden
Het verdient aanbeveling eerst de Handleiding voor het inrichten van een Makkelijk Lezen Plein in de
School te lezen, alvorens de Richtlijnen te lezen.
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Kennis over de diverse mogelijkheden voor de fysieke inrichting
Kennis van leesbevorderingsprogramma’s
Kennis van catalogussystemen voor scholen

Uiteraard is het lezen van de Handleiding voor het opzetten van een Makkelijk Lezen Plein in
de School het beginpunt om tot een goede dienstverlening te komen. In de Handleiding
worden de principes van het MLP in de School uitgelegd. Ook de praktische inrichting en de
vragen die daar aan ten grondslag horen te liggen komen aan de orde.

Andere uitgangspunten!
Het is belangrijk dat bibliotheken die een MLP in de School gaan helpen inrichten zich
realiseren dat een MLP zoals dat in de bibliotheek is ingericht niet één op één overgezet kan
worden naar de school.

Scholing
Het belangrijkste punt van het Makkelijk Lezen Plein in de school is de scholing van het
team. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat de manier van presenteren essentieel is
voor leesbevordering van de zwakke lezers. Als een deel van de materialen niet frontaal
gepresenteerd wordt, zullen zwakke lezers niet tot leesplezier komen omdat ze niet zelf hun
materialen kunnen kiezen. Wanneer een school geen frontale plaatsing realiseert, zal de rol
van de leerkracht veel groter moeten zijn, omdat zij de leerlingen op maat moeten
adviseren. Ook zullen ze zelf het materiaal moeten aandragen. Dit veronderstelt dat
leerkrachten goed belezen zijn op het gebied van jeugdliteratuur. De praktijk wijst helaas uit
het hier nogal eens aan schort. Een MLP in de schoolvoorziening betekent een ontlasting van
de leerkracht, omdat de leerlingen zelfredzamer zijn.
Leesmateriaal als basis
In een MLP in de School ligt de nadruk vooral op het gebruik van leesmateriaal. Een MLP in
de bibliotheek beschikt over veel materialen waarmee het lezen omzeild wordt. Scholen
moeten kinderen leeskilometers laten maken. Vandaar dat een MLP in de School vooral
leesmateriaal zal bevatten.
Veel kinderen lezen thuis niet. School is dan de enige mogelijkheid voor hen om
daadwerkelijk te lezen. Er moet dus dagelijks gelezen worden in de klas.
Leeftijdsbegrenzing
Daarnaast is de leeftijdsbegrenzing een groot verschil. Het MLP in de bibliotheek gaat pas
dienst doen als bij een kind is geconstateerd dat het achterblijft met lezen. Het MLP loopt
van groep 4 tot en met de brugklas.
In de school moet gewerkt worden aan het verbeteren van de leeshouding van kinderen. Dat
begint zodra een kind de school binnenkomt: in groep 1. In groep 1 en 2 moeten kleuters
voortdurend in aanraking komen met leesmaterialen. Ze moeten er vertrouwd mee raken.
Boeken moeten een vast onderdeel worden van hun schoolleven.
In groep 3 gaan kinderen aan het lezen. Daar moeten ze voortdurend verleid worden om
boeken te lezen. Er moeten dus boeken aanwezig zijn op verschillende avi-niveaus die hen
uitdagen tot lezen. Belangrijk hierbij is te werken aan de bewustwording van leerkrachten
dat de inhoud van avi-boekjes en van ml-boekjes ertoe doet. Ongeïnspireerde avi-boeken
horen niet aangeboden te worden aan leerlingen, omdat dit contraproductief werkt op het
leesplezier.
Pas vanaf groep 4 krijgen de MLP-materialen een functie. Daarbij moet vooral niet
krampachtig gedaan worden over het feit dat soms ook kinderen die goed lezen een MLP4

boek pakt. Het gaat erom dat kinderen plezier hebben in lezen. Voor hun
leesvaardigheidsontwikkeling is het belangrijker dat ze lezen dan wat ze lezen.
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Rol van de bibliotheek

Diensten die van de bibliotheek gevraagd kunnen worden
Er is niet maar een vorm van MLP in de School! Het MLP in de school moet passen bij de
school. Als er weinig budget en ruimte is, is goede scholing over leesbevordering voor
zwakke lezers al een hele stap vooruit!
De te leveren diensten hangen dus af van de vraag van de school. Een school die al een
goed catalogussysteem heeft, heeft een andere vraag dan een school die zonder of met een
informeel systeem werkt. De grootte van de school en de omvang van de al aanwezige
collectie zullen verschillende inspanningen vragen.
Hieronder volgt een opsomming van de mogelijk te leveren diensten en de te volgen
procedure. Daarna volgt daar een uitwerking van.
Diensten die van de bibliotheek verwacht worden
o Levering Handleiding
o Scholing team: een must!
o Begeleiding keuze soort MLP
o Stimulering ouder- en leerlingbetrokkenheid
o Begeleiding fysieke inrichting:
 Levering MLP-stickers, genre-stickers en bewegwijzeringsmateriaal
 Collectie samenstellen (saneren en uitbreiden)
o Keuze catalogussysteem
o Hulp bij samenstelling collectie
o Levering wisselcollecties, indien mogelijk
o Levering leesbevorderingsprogramma’s
o Groepsbezoeken aan bibliotheek
o Hulp bij opstellen begroting (indien nodig. In handleiding voor scholen is een
hoofdstuk op genomen over financiën).
o Beloningssysteem
 Paspoorten
 Vermelding tip op www.makkelijklezenplein.nl
o Advies leesvolgsysteem en monitoring
De procedure
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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procedure gaat als volgt:
Aanmelden bij bibliotheken@makkelijklezenplein.nl
School Handleiding leveren
Oriënterend gesprek met directie en taal- of leescoördinator
Offerte opstellen
Overleg directie en taalcoördinator over verdere uitvoering MLP in de school
Uitvoering ondersteuning en advisering inrichting en collectie

7. Leesvolgsysteem instellen
8. Scholing team
9. Leesbevorderingsprogramma’s aanbieden en uitvoeren
10. Evaluatie

1. Aanmelden bij bibliotheken@makkelijklezenplein.nl
De bibliotheek die een school wil assisteren bij het inrichten van een MLP in de School moet
zich aanmelden bij het Kenniscentrum MLP. Er moet een bedrag betaald worden voor het
overnemen van het concept, het gebruik van de gereedschapskist MLP in de School op
www.makkelijklezenplein.nl, de bijbehorende feedback en het onderhoud van
www.makkelijklezenplein.nl.
Na aanmelding en betaling krijgt men een inlogcode en wachtwoord, waarmee men toegang
krijgt tot de gereedschapskist van het MLP in de School.

2. School Handleiding leveren
De Handleiding voor het inrichten van een Makkelijk Lezen Plein in de School downloaden
van www.makkelijklezenplein.nl en daarna aan de school aanbieden. De directie,
leescoördinator en andere gesprekspartners worden geacht deze gelezen te hebben voordat
het oriënterende gesprek plaats vindt.

3. Oriënterend gesprek met directie en taal- of leescoördinator
In het oriënterende gesprek komen de volgende punten aan de orde:
• Uitleg werkwijze
• Uitleg diverse mogelijkheden voor een MLP in de School: elke klas, onder-, midden-,
bovenbouw MLP, centrale
• Mogelijkheden afhankelijk van:
o Budget. Het is nodig eenmalig en structureel budget vrij te maken.
o ruimte
o aanwezige collectie
o catalogussysteem
• Noodzaak scholing van hele team: leerkrachten moeten een aantal eye-openers
krijgen en een aantal handvatten aangereikt krijgen om het werken met
leesbevordering in de klas succesvol te maken. Zonder scholing geen MLP! In de
scholing moeten ook achtergronden gegeven worden over de effecten van lezen op
de taalontwikkeling van kinderen. Het Kenniscentrum zal hiervoor een scholing
verzorgen voor bibliotheken.
• Noodzaak en mogelijkheden van leesbevorderende activiteiten: uiteraard hierbij de
eigen leesbevorderingsprogramma’s aanbieden. Must: groepsbezoek OB. Uiteraard
kan dit een bezoek zijn van een hele klas, maar ook (en bij voorkeur) met de
doelgroepkinderen.
Ook dagelijks vrij lezen is een must. Het is voor veel kinderen met een
taalachterstand de enige manier om ze te laten lezen.
• Mogelijkheden meubilair
• Mogelijkheden financiering
• Belang samenwerking met ouders
• Taakverdeling school-bibliotheek, structurele bemensing binnen de school komt aan
de orde (eventueel benoemen lees- of taalcoördinator)

7

•

Afspraken vervolg. De school moet zich in de tussentijd buigen over de vraag wat ze
aan budget en ruimte kunnen vrij maken.

4. Offerte opstellen
Voor de offerte wordt een berekening gemaakt van de kosten die de bibliotheek moet gaan
maken. Kostenposten hierbij zijn:
• uren bibliotheekmedewerker voor sanering, advisering, ondersteuning en scholing
• Kosten deelname aan MLP in de School. Bibliotheken moeten een jaarlijkse
bijdragen aan het Kenniscentrum betalen voor het gebruik van het concept MLP
in de School. Daarmee mogen ze zo veel scholen begeleiden als ze willen.2
• Kosten leesbevorderingsprogramma’s
5. Overleg directie en taalcoördinator over verdere uitvoering MLP in de school
In het vervolgoverleg worden de punten die in het oriënterende gesprek aan de orde zijn
geweest concreter uitgewerkt. Belangrijk is zicht te hebben op de kosten voor de school en
het beschikbare budget. Dit kan medebepalend zijn voor het soort MLP dat in de school
ingericht kan worden. Succes voor een MLP in de School hangt af van een frontale plaatsing.
De frontale plaatsing moet voortdurend als noodzakelijke voorwaarde voor de inrichting
benadrukt worden.
Besproken worden:
• Scholen zullen prioriteiten moeten stellen. Als leesonderwijs op nummer 1 staat (wat zou
moeten vanwege het maatschappelijke belang!) betekent dat, dat ze tijd, ruimte en
menskracht moeten vrijmaken.
• Beschikbare ruimte per klas, bouw en centrale bibliotheek: hierop moet de collectie
aangepast worden. Op www.makkelijklezenplein.nl zullen voorbeelden gezet worden van
mogelijkheden en hun financiële consequenties.
• Beslissing voor soort MLP. De financiële mogelijkheden zijn hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Het beste is om in alle klassen een MLP in te richten met een bak met
frontaal geplaatste materialen. Op die manier worden de kinderen de hele dag
geconfronteerd met boeken en tijdschriften. Andere mogelijkheden zijn de
bouwbibliotheek of de centrale bibliotheek aanvullen met een MLP-bak of –kast.
Daarnaast zal bekeken moeten worden wat de rol van de openbare bibliotheek zal zijn.
Kinderen moeten gestimuleerd worden de lokale bibliotheek te bezoeken.
• Beschikbare financiën voor collectie en meubels
• Keuze van soort meubilair. Uiteraard zullen scholen zelf de keuze moeten maken voor
het te gebruiken MLP-meubel. Het is goed hen er op te wijzen dat ze vooral
voorzieningen moeten maken of aanschaffen die optimaal ruimte bieden aan een frontale
plaatsing. Dit wordt het best gerealiseerd met bakken. Uiteraard moet bij een beperkt
budget ook gekeken worden naar de mogelijkheden om bestaand meubilair aan de
passen.
• Catalogussysteem en de inpassing hierin van het MLP in de School
• Afspraken over samenstelling van de collectie: wat wordt de rol van de bibliotheek
hierbij.
• Leesbevorderingsprogramma’s:
• Welke levert de bibliotheek? Welke zijn specifiek voor zwakke lezers?
• Groepsbezoek aan MLP in de OB is een must.
2

De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Dit hangt af van het beleid dat gevoerd gaat worden door het Kenniscentrum
MLP dat per 1 februari 2009 deel gaat uitmaken van een breder project doorgaande leeslijn zwakke lezers van PSO Probiblio.
Tot en met 31 januari 2009 valt het kenniscentrum nog onder de Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken.
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Ingezet moet worden op programma’s die na een inwerktijd met ondersteuning
van de bibliotheek door de school zelf uitgevoerd kan worden. Hoe wordt het
team geschoold voor langer lopende programma’s?
Stimuleren tot instellen van een leescoördinator die de andere collega’s kan
ondersteunen en stimuleren tot leesbevorderende activiteiten.
Mogelijkheden van inzet van en samenwerking met ouders:
Afspraken over scholing team
Beloningsstructuur:
• leespaspoort
• inzet kinderdeel www.makkelijklezenplein.nl als voorwaarde om MLP in de School
te realiseren
• Bibliotheken worden verzocht eigen goedwerkende beloningssystemen met
anderen te delen via www.makkelijklezenplein.nl.
Monitoring en leesvolgsysteem. In principe is dat aanwezig in de school in het
leerlingvolgsysteem.

6. Uitvoering ondersteuning en advisering inrichting en collectie
• Advisering presentatie: hoe presenteer je materialen in klas of bibliotheek frontaal?
• Advisering collectie:
o Saneren
o Met behulp van titellijsten voorstellen doen ten aanzien van aanschaf nieuw
materiaal.
o Aanbieden wisselcollecties indien mogelijk. Sommige PSO bieden ML(P)wisselcollecties voor scholen. Let er daarbij op dat dit niet alleen de officiële
ml-boekjes zijn. ML-boekjes zijn niet altijd de meest stimulerende materialen.
Kinderen lezen liever boeken die er als gewoon boek uitzien.
• Advisering catalogussysteem: gewerkt kan worden met Educat, met Pim of Kleuren
indeling, of eigen systeem dat werkbaar is gebleken. Scholen die met Educat-B
werken kunnen in de catalogus een plaatsaanduiding MLP invoeren. Educat kan
gekoppeld worden aan een SISO- en PIM-indeling. Ook het kleurensysteem kan met
Educat-B gebruikt worden.
• Aanbieden materialen bewegwijzering. Scholen zijn gedeeltelijk afhankelijk van de
Openbare Bibliotheek voor de materialen voor de bewegwijzering van de MLPvoorziening. Op www.makkelijklezenplein.nl zijn deze materialen te downloaden of is
te lezen waar ze besteld kunnen worden.
7. Leesvolgsysteem instellen: wat is het effect van het MLP in de School: meting vooraf en
meting na een bepaalde periode. De leesbevordering staat ten dienste van het verhogen
van het rendement van het leesonderwijs. De kinderen moeten hun leesniveau
verbeteren. Avi-toetsen en begrijpend lezen toetsen kunnen dit laten zien. Een
leespaspoort van de kinderen kan dienen als leesvolgsysteem.

8. Scholing team
Schoolteams moeten geënthousiasmeerd worden voor het MLP in de School. Alleen als zij
daar de meerwaarde van inzien zullen ze dit ook gemotiveerd gaan gebruiken. Nadruk moet
komen te liggen op de eenvoud van de ideeën. Leerkrachten krijgen al veel over zich heen
en moeten ware duizendpoten zijn. De kracht van het MLP-concept is de eenvoud ervan. Dat
maakt het bruikbaar voor het onderwijs. Wanneer een goed MLP-systeem in de school is
geïmplementeerd, zullen leerkrachten daar veel plezier van hebben. Zonder een extra
tijdsinvestering zullen toch een beter resultaat behalen.
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Punten die in de scholing aan de orde moeten komen zijn:
• Kennis ontwikkelingen leesonderwijs.
• Kennis uitgangspunten MLP.
• Deskundigheidsbevordering leesbevordering MLP. Dit gaat over wat voor materialen je
kunt gebruiken, vormgeving daarvan, gebruik en presentatie materialen in de klas,
positieve effect van series, loslaten kwaliteitseisen, stimuleren literaire belangstelling, etc.
• Nut en noodzaak zelf kinderboeken lezen
• Belang dagelijks ingeroosterd moment voor stillezen. Dit is een zaak van het
management van de school. Een school moet leesbevordering hoog op de agenda zetten
en alle leerkrachten moeten dit onderschrijven. Dat betekent dat de leerkrachten de
kennis moeten hebben om een dergelijk standpunt in te nemen en om daar enthousiast
voor te worden.
• Belang en noodzaak van veel (interactief) voorlezen.
• Samenwerking met ouders: de noodzaak en het belang, de mogelijkheden. Ouders
moeten gestimuleerd worden hun kind veel te laten lezen of zelf voor te lezen. De school
moet ze daarvoor duidelijke instructie geven, zodat wat de ouders doen aansluit op wat
de school doet. Ouders van dyslectische kinderen kunnen thuis oefenen met de
tutormethode zoals die op www.makkelijklezenplein.nl staat beschreven.
• Scholing rond leesbevorderingsprogramma’s, die gebruikt gaan worden.
• Scholing rond ict-mogelijkheden. Inzet van bijvoorbeeld computers als voorleesmedium,
gebruik digitaal schoolbord i.v.m. interactief voorlezen, gebruik gesproken boeken,
digitaal prentenboek.
• Monitoring.

9. Leesbevorderingsprogramma’s aanbieden en uitvoeren
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden kant en klare programma’s. Hiervoor kunnen de programma’s gebruikt
worden van de doorgaande leeslijn. In ieder geval is het verstandig om dat aan te bieden
wat de bibliotheek al in huis heeft en wat zijn nut heeft bewezen.
Ingezet moet worden op programma’s die na een inwerktijd met ondersteuning van de
bibliotheek door de school zelf uitgevoerd kan worden.
Stimuleren tot instellen van een leescoördinator die de andere collega’s kan
ondersteunen en stimuleren tot leesbevorderende activiteiten.
OB in de school aanwezig
Groepsbezoeken aan (het MLP) in de OB
Betrokkenheid van ouders vergroten
Leerlingen betrekken bij inrichting en samenstellen collectie.

10. Evaluatie
In ieder geval moet geëvalueerd worden of het MLP effect heeft gehad op het technisch
leesniveau. Daarnaast kan de school aangeven wat de reacties zijn geweest van de kinderen
en of de leeshouding van de kinderen is veranderd.
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