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SCHOOLBIEB De Driesprong in Geleen is de 25ste basisschool in de regio met een inpandige bibliotheek

Biebskoel
Iederéén leest in de Biebskoe
Feest op basisschool De
Driesprong in Geleen. Daar
is gisteren de hagelnieuwe
Biebskoel geopend. De bieb
op school moet het plezier
in lezen nóg groter maken.
door Hanneke Drohm

A

lle 550 kinderen van De
Driesprong zijn vandaag
in het zwart-wit gekleed naar school gekomen. Nou ja, bijna alle kinderen,
een enkele leerling (of paps of
mams) heeft de dresscode voor vandaag vergeten en is in het knalroze
of felgeel gehuld. Voor de feestvreugde maakt het niet uit. Als
schooldirecteur Bert Lemmens
vraagt of De Driesprong de mooiste bieb van Geleen, van Limburg,
van Nederland heeft, leidt dat drie
keer tot ’n enorm gekrijs: ‘Jáááááá!’
De jongens en meisjes en niet in de
minste plaats de leerkrachten en
leesconsulente Maddy Caris van De
Domijnen zijn apetrots op hun
nieuwe bieb op school. Lemmens
vertelt hoe enthousiaste leerkrachten zélf subsidie hebben aangevraagd voor de bibliotheek bij de
provincie Limburg. „Doordat de
computers uit de ict-ruimte zijn gehaald om ze in de groepen te plaatsen, kwam een ruimte vrij. Er
bleek onder de vloer, vakkundig afgedekt, een zitkuil te zijn. Die hebben we gebruikt als uitgangspunt
voor de inrichting. De kasten met
zo’n vijfhonderd nieuwe boeken
zijn in een cirkel om de kuil gezet.
Het maakt de bieb een knusse
ruimte, waar het lekker lezen is.
Daar gaat het om: dat de kinderen
plezier krijgen in het lezen. Dat is
goed voor de taalbeleving. Bovendien kunnen ál onze kinderen nu
een boek lenen. Ze zijn niet meer

De opening van schoolbibliotheek De Biebskoel is gisteren al dansend gevierd met alle kinderen van De Driesprong.
afhankelijk van een ouder die meegaat naar de ‘gewone’ bieb.” Caris
heeft namens De Domijnen geholpen met het opzetten van de Biebskoel (bieb is cool). Het is volgens
haar de 25ste schoolbieb in de Westelijke Mijnstreek die opent. Of De
Domijnen niet de ruiten van de ‘gewone’ bieb ingooit door jonge
klantjes op school boeken te laten
lezen en lenen? „Nee hoor, het is
een toevoeging om álle kinderen
aan het lezen te krijgen. Ze krijgen

ook een gratis pasje van de reguliere bieb, want de collectie op school
is beperkt. We hopen dat ze, eenmaal van de basisschool, blijven lezen en boeken komen lenen. We
leggen hier de basis.” De Domijnen
is nog niet klaar: op korte termijn
opent ook een schoolbieb op de
Reuzepas in Geleen en De Lemborgh in Sittard. Met hippe, nieuwe boeken. „Want”, zo zegt Caris.
„De klassiekers blijven, maar je
moet ook mee met de tijd.”
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