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Echtpaar Hagen als Kinderboekenambassadeux 

Monique & Hans Hagen zijn de nieuwe kinderboekenambassadeurs van 
Nederland. Zij volgen Jan Paul Schutten op, die het ambassadeurschap de 

afgelopen twee jaar vervulde. De kinderboekenambassadeur geeft een 
herkenbaar gezicht aan de promotie van kinder- en jeugdboeken. Het 

schrijversechtpaar is op 5 april in TivoliVredenburg tijdens Lezen Centraal, het 
jaarlijkse congres van Stichting Lezen, officieel benoemd tot 
Kinderboekenambassadeur. Lees meer >>> 

  

 

 

Resultaten monitormeting 2016  

De online rapportages van de monitormeting zijn vanaf maart jl. beschikbaar, 
zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Opnieuw hebben weer 

meer leerlingen, docenten, leerkrachten en lees-mediaconsulenten aan de 
monitor meegedaan. Bijna 143.000 leerlingen in het primair onderwijs van 
1.605 scholen en meer dan 10.000 vmbo-leerlingen van 64 scholen vulden de 
monitor in. De monitor is hiermee na de Cito de grootste databank over het 
onderwijs. Lees meer >>> 
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Monitordag 2017 

Op donderdag 9 maart vond voor de zesde keer de landelijke Monitordag de 
Bibliotheek op school basisonderwijs plaats. Ruim 80 monitorcoördinatoren en 

leesconsulenten van bibliotheken en de monitorcoördinatoren van de POI’s 
kwamen hiervoor naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het 
Domplein in Utrecht. De resultaten van de Monitor 2016/2017 waren eerder 
die week beschikbaar gekomen. Een uitgelezen moment om met elkaar die 
resultaten en de Monitor zelf te bespreken. Lees meer >>> 

 

 

Herinnering! Aanmelden Didactiek VO tot 28 april 

De driedaagse landelijke opleiding Didactiek VO is bedoeld voor lees-

mediaconsulenten in het vmbo/vo die lessen aan jongeren geven (op school of 
in de bibliotheek). Hierin is er aandacht voor een goede pedagogisch-
didactische relatie met vmbo-leerlingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
het gedrag en de leefwereld van jongeren. Je leert hoe om te gaan met 
‘moeilijk gedrag’ in een groep leerlingen. Ook leer je hoe je jongeren kunt 

motiveren om te gaan lezen. Aanmelden kan nog tot 28 april! 

 

 

Save the date: Masterclass ouderpartnerschap 

Werk je met een school die ouderpartnerschap al in het beleid heeft 

opgenomen? Of met een school waarbij uit de monitorresultaten blijkt dat 

ouderpartnerschap en lezen een mooi doel zou kunnen zijn voor het komende 

schooljaar? Dan is de masterclass ouderpartnerschap interessant voor jou. In 
samenwerking met Kunst van Lezen en het Opleidingshuis de Bibliotheek op 
school bieden POI’s in november 2017 deze masterclass aan op zeven locaties. 
Kijk voor de data in de Biebtobiebgroep en reserveer deze alvast in jouw 
agenda. 

  

 

Vooraankondiging opleidingen najaar 2017 

In het najaar van 2017 bieden we weer een uitgebreid aanbod om je als 
leesconsulent, onderwijsspecialist of adviseur educatie te professionaliseren. 

Alle opleidingen vinden plaats in Utrecht, met uitzondering van zeven regionale 
masterclasses ouderpartnerschap.  

Lees meer >>> 
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Vakantielenen 2017 

Ook dit jaar gaan we aan de slag met het project Vakantielezen, dit keer voor 

kinderen die na de zomervakantie naar groep 4 en 5 gaan. Honderd scholen 
die liggen in krimpregio’s of participatie-gebieden en die wellicht eerder 

hebben meegedaan aan Lezen is leuk en Vooruit met voorlezen kunnen zich 
via hun bibliotheek aanmelden. De deelnemers aan Vakantielezen krijgen een 
aantrekkelijk Vakantieleestasje en er wordt voor hen op school een feestelijke 
bijeenkomst met hun ouders georganiseerd. Lees meer>>> 

 

 

Aanpak VakantieBieb Jeugd 2017 

Nog even en dan is het zomervakantie en kan de jeugd weer volop lezen in de 

VakantieBieb-app. De promotiecampagne richting basisonderwijs is 12 april 
gestart. Nieuw dit jaar is de interactieve ‘Klassenchallenge’ met een bekende 
kinderboekenauteur. De speciale actiesite www.vakantiebieb.nl met alle 

informatie over deze campagne staat vanaf 19 april online. Lees meer >>> 
   

 

Nieuwe website Lees je beter 

In maart is Lees je beter gelanceerd, een online zoekregister voor iedereen die 

zich middels kinder- en jeugdboeken beter wil kunnen inleven in een kind dat 
ziek is. De website is een idee van auteur en illustrator Ted van Lieshout en 
kinderneuroloog Irina Snoeck. Zij hopen dat het initiatief ertoe zal bijdragen 
dat zieke kinderen zich (een beetje) beter gaan voelen. Lees meer>>> 

    

 

Jeugdkrakercompetitie van start 

Op 12 mei 2017 start de Nationale Jeugdkrakercompetitie. Medewerkers van 

de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en leerlingen van groep 7 en 
8 in heel Nederland, en zelfs België, gaan in teams de uitdaging aan om online 
antwoorden te vinden en strijden om de hoofdprijs van 300 euro. Lees meer 
en meld je aan >>> 

 

   

 

Kenniscirkels Informatievaardigheden 

In schooljaar 2016/2017 zijn op verschillende plekken in het land kenniscirkels 

georganiseerd voor leesconsulenten, onderwijsspecialisten en lees-
/mediacoaches die met scholen aan de slag gaan rondom het thema 

Mediawijsheid. De provincies Utrecht en Flevoland volgen nog. Er is kennis 
gedeeld over de ervaringen in het onderwijs, 21e-eeuwse vaardigheden en 
digitale geletterdheid. Vanuit SPN zijn de ontwikkelde tools voor mediawijsheid 
toegelicht, zoals de Leermiddelengids, het Stappenplan, het 

Informatievaardighedenplan, de Kennisverdieping en Geheim Agent A.A.P. We 
streven naar meer bekendheid van deze tools zodat de lees-/mediacoach de 
informatievaardigheden in het onderwijs kan verrijken en verdiepen.   
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MediaDiamant - Wegwijs in mediaopvoeding 

Uit onderzoek blijkt dat 44% van de ouders zich weleens zorgen maakt over 

het mediagebruik van hun opgroeiende kinderen, bijvoorbeeld over de tijd die 
zij eraan besteden en de content die zij krijgen voorgeschoteld. In het 

onderzoek geven bijna vier op de tien ouders aan hulp te kunnen gebruiken bij 
de mediaopvoeding. Binnen het netwerk van Mediawijzer.net is daarom, in een 
co-design traject met experts, professionals en ouders, de MediaDiamant 
ontwikkeld. 

De MediaDiamant helpt ouders en professionals om media actief op te pakken 
in de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar, met de focus op de kansen die 
media bieden. Het model belicht vijf kanten van mediaopvoeding; plezier, 
veiligheid, inhoud, samen met media bezig zijn en een goede balans. De 
MediaDiamant is bedoeld om het gesprek tussen ouder (of opvoedprofessional) 

en kind over de verschillende kanten van mediaopvoeding op gang te brengen. 
Lees meer >>> 

   

 

Kunst van Lezen bereikcijfers 2016 

In het kader van het jaarverslag 2016 heeft Kunst van Lezen (BoekStart en de 

Bibliotheek op school) de bereikcijfers die eind 2016 zijn behaald 
gevisualiseerd. Inmiddels is ruim 67% van het aantal te bereiken kinderen 0-

12 jaar gehaald in het kader van de hoofddoelstelling preventie van Tel mee 
met Taal: eind 2018 worden 1.000.000 kinderen bereikt met 
leesbevorderingsactiviteiten. Van de bereikte 673.000 kinderen worden er circa 
110.000 bereikt via BoekStart en ruim 560.000 via de Bibliotheek op school 
primair onderwijs. 

   

 

Organogram Tel mee met Taal  

We werken al een tijdje met elkaar aan de programmalijnen BoekStart, de 
Bibliotheek op school en de leesbevorderingsnetwerken. Eerst onder de 
noemer Kunst van Lezen, maar sinds de nieuwe beleidsperiode is dat geplaatst 

onder Tel mee met Taal. De uitvoeringsteams vanuit de Samenwerkende POI’s 
Nederland zijn veelal het gezicht voor de bibliotheken, maar we krijgen 
regelmatig de begrijpelijke vraag: “Hoe lopen de lijnen eigenlijk en wat hoort 
waar?” Daarom is aan de toolkit een organogram Tel mee met Taal 
toegevoegd waarin alle partijen en teams overzichtelijk bij elkaar staan. 
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Nieuwe en geactualiseerde tools 

Onlangs zijn diverse nieuwe  tools toegevoegd aan de toolkit of zijn bestaande 
tools geactualiseerd. Een overzicht: 

1. Talent en Kwaliteit in de Bibliotheek op school VO 
2. Functieprofielen voor de Bibliotheek op school VO 
3. Update Leermiddelengids infovaardigheden 

4. Overeenkomsten rond privacy en schoolbibliotheeksystemen 
5. Handboek materialen Aangepast lezen en MLP - vanaf 24 april 
6. Handleiding training leesbevordering in de BSO 
7. Update Ouderpartnerschap en lezen 
8. Folder Plezier in lezen voor ouders 
9. Signingpakket VO - Materialen voor uniforme signing t.b.v. de 

Bibliotheek op school als banieren, logoborden, posters en stickers (via 

bestellijst). 

 

 

In herinnering: gratis brochures bestellen 

Al sinds de start van de Bibliotheek op school bevat de toolkit vele brochures. 

Meestal ontwikkeld vanuit Kunst van Lezen en gratis te bestellen. Je betaalt 
alleen de verzendkosten. De brochures zijn te gebruiken op strategisch niveau 
bij directies en op uitvoerend niveau in schoolteams. In de Biebtobieb-groep 
staat een overzicht van alle brochures waar nog een flinke voorraad van 
aanwezig is. Dus schroom niet, en bestel dat wat je nodig hebt! 

 

 

Lees ook de nieuwsbrief BoekStart 

Gelijktijdig met het verschijnen van de Nieuwsbrief de Bibliotheek op school 

verschijnt ook de Nieuwsbrief BoekStart. Om elkaars informatie onder de 
aandacht te brengen wijzen we graag op de belangrijkste onderwerpen in deze 
nieuwsbrief, te weten de Media Ukkie Dagen, een Sokjesactie, de uitkomsten 
van een onderzoek BoekStart in de Kinderopvang en een praktijkvoorbeeld uit 
de Westfriese bibliotheken. 

Kijk op de website voor alle nieuwsbrieven. En klik hier om je te abonneren op 
de nieuwsbrief BoekStart.    

 

 

  

 
Colofon 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die samenwerken binnen 

het programma Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school). 
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Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland. 

Check ook www.debibliotheekopschool.nl of volg ons op Twitter via @debiebopschool en #dbos. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info@debibliotheekopschool.nl.  

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief. 

  

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze 

beleidslijn en de Bibliotheek op school VO het sluitstuk. Kijk hier voor de nieuwsbrieven van BoekStart om 

Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de 

Bibliotheken, kinderopvang en overheid.  

Kijk ook op twitter @BoekStart en #BoekStart. 
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