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Najaarsopleidingen: tot 30 september aanmelden 

Dit najaar bieden we in het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school weer 
een aantal mooie opleidingen aan. Je kunt je nog tot 30 september aanmelden 
voor: Didactiek verdieping (basisonderwijs) en Lezen kan beter, Effectief 

communiceren voor onderwijsspecialisten, en Onderwijslandschap (3x 
voortgezet onderwijs). 

In dit bericht vertellen we over de de twee extra groepen Leesconsulent die in 
november starten, over vernieuwingen bij Leesconsulent basis, over de 
modulaire opzet van Onderwijsspecialist en over de Masterclass 
Ouderpartnerschap. Lees meer >>> 

  

 

 

Training Werken met de Monitor VO  

Donderdag 12 oktober start in Utrecht de training Werken met de Monitor de 
Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ben je lees-mediaconsulent of 
adviseur voortgezet onderwijs die voor het eerst gaat werken met de Monitor? 
Dan is deze landelijke training interessant voor je. Hierin krijg je niet alleen 
een goed beeld van de werkwijze, effecten en mogelijkheden van de Monitor, 

maar ook een heldere rolverdeling en handvatten om de Monitor op scholen te 

introduceren. Lees meer >>> 
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Nieuwe suggesties kinderboeken op Leesplan  

De redactie van Boekidee heeft deze zomer weer niet stilgezeten. In aanloop 
naar de Kinderboekenweek hebben zij bij zes bekroonde boeken van dit jaar 
en bij vier topboeken lessuggesties geschreven. Voor het project Vooruit met 

Voorlezen hebben zij 24 lessuggesties bij voorleesboeken gemaakt: twaalf voor 
groep 5 en 6 en nog eens twaalf voor groep 7 en 8. 

Je vindt alle lessuggesties op Leesplan.nl. En bekijk bij Vooruit met Voorlezen 
ook vooral het leuke filmpje van de Kinderboekenambassadeux. 

 

 

Monitor de Bibliotheek op school geactualiseerd 

Alle inhoudelijke en organisatorische herzieningen in de monitor voor primair 

en voor voortgezet onderwijs zijn doorgevoerd. Alle tools worden op dit 
moment geactualiseerd en zo spoedig mogelijk in de toolkit en de bieb2bieb-

groepen geplaatst. 
Het in juli verschenen nieuwsbericht hebben we bijgewerkt met de kennis van 
nu. Hierin lees je alles wat je weten moet. 

Save the date! Op 6 maart 2018 organiseren we de jaarlijkse monitordag 
voor zowel de Bibliotheek op school PO én BoekStart monitorcoördinatoren. Na 
een gezamenlijk ochtendprogramma volgen in de middag gesplitste sessies 
voor beide doelgroepen rond het opstarten van de monitor en de 
monitorresultaten richting de jaarplannen (PO). Meer informatie volgt dit 
najaar! 

 

 

Week van de Mediawijsheid 2017 

Mediawijzer.net organiseert van 17 t/m 24 november de jaarlijkse Week van 
de Mediawijsheid met als thema ‘Generatie Media: samen mediawijs’. 

Tijdens deze week wordt het belang van mediawijsheid voor kinderen en 
jongeren maatschappelijk geagendeerd bij diverse doelgroepen. De 
netwerkpartners van Mediawijzer.net spelen een belangrijke rol in de 
campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen 
van de campagneboodschap. Lees meer >>> 

  

 

Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek 

De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op 
school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en 
integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van 
bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk 
goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de 
Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling 
van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s. Lees 
meer >>> 
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Enquête EU over schoolbibliotheken - Doe mee! 

Op dit moment loopt er een Europees onderzoek onder schoolbibliotheken en -
bibliothecarissen. De hoofdvraag is of schoolbibliotheken in toenemende mate 
irrelevant worden in het digitale tijdperk. Of dat de vraag naar 

schoolbibliotheken en de diensten geleverd door bibliothecarissen juist groter 
is dan ooit tevoren. Omdat we in Nederland voorop lopen in het 
schoolbibliotheekwerk is het interessant om vanuit zoveel mogelijk 
bibliotheken en scholen mee te werken aan dit onderzoek. 

Help jij mee de lijst te verspreiden? Het invullen van de korte enquête kan tot 
30 september. 

   

 

Nieuwe en herzien tools 

Sinds juni zijn er een aantal tools vervangen of toegevoegd: 

 Update folder Open Boek 2.0 

 Kwestie van lezen 12 en 13 

 Herziening Meer lezen, beter in taal 

 Taakverdeling leescoördinator-leesconsulent 

 In ontwikkeling: instructies bij NL leest junior, verschijnt medio 
oktober 

   

 

 

 

http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=39&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1161&mailid=301
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=39&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1159&mailid=301
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=39&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1160&mailid=301
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=39&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1176&mailid=301
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=39&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1163&mailid=301

