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Dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals
Dinsdag 24 januari opent Koningin Maxima in Utrecht de grootste vakbeurs
voor het onderwijs, de NOT.
De Bibliotheek op school is hier voor de derde keer met een eigen stand
vertegenwoordigd. We verwachten weer veel bezoekers en enthousiaste
gesprekken.

Gratis toegang én korting met de NS
Alle reden dus om je gratis te registreren en een dagje door de nieuwste
ontwikkelingen binnen het onderwijs te struinen.
Bestel hier je gratis entree voor de NOT >>>
En kom met de trein, want binnen 5 minuten loop je van het station naar de
NOT. Dankzij een speciale actie van de NS krijg je 20% korting op je
treinkaartje als je reist na 9.00 uur.
Bestel via deze link je treinkaartje met korting >>>

Nodig je partners uit
Laat in je eigen werkgebied weten dat de Bibliotheek op school op de NOT te
vinden is door een uitnodiging breed te verspreiden. Hiervoor vind je voor PO
en VO twee voorbeelduitnodigingen in de toolkit Marketing & Communicatie.
Er is een versie voor het onderwijs en voor andere samenwerkingspartners de
Bibliotheek op school. Degenen die de uitnodiging van jou krijgen, kunnen zich
via de link in de brief gratis aanmelden voor de NOT.

Pimp je mail
Je kunt aan iedereen laten zien dat je de NOT aanbeveelt door een banner en
link op te nemen in de handtekening van je email. Via een link verwijs je dan
naar onze speciale registratiepagina. Ongemerkt bereik je daarmee vele
potentiële bezoekers.
Kijk in de toolkit voor een instructie om je handtekening aan te passen.

Magazines voor basis – en voortgezet onderwijs
Voor deze NOT hebben we weer twee inspirerende magazines laten maken. De
editie Overal! de Bibliotheek op school voor het basisonderwijs en voor het
voortgezet onderwijs de editie Verder met de Bibliotheek op school.
Je leest hierin ervaringsverhalen vanuit bibliotheken, scholen en leerlingen.
Met veel tips, digitale diensten en weetjes. Dit keer staat in beide magazines
de samenwerking met ouders centraal.
Je vindt de magazines nu al in de toolkit. Na de NOT komen de restanten
beschikbaar voor bibliotheken en POI’s. Meer informatie daarover verschijnt in
de volgende nieuwsbrief.

USB met nieuwe tools
We informeren bezoekers over de algemene bouwstenen van de Bibliotheek op
school en de kansen van samenwerking met de lokale bibliotheek. Natuurlijk
verwijzen we daarbij altijd naar die lokale bibliotheek voor meer informatie.
Van bezoekers waar we intensief mee in gesprek zijn geweest sturen we alle
contactgegevens en eventuele vragen door naar die lokale bibliotheek, zodat jij
zelf de school kunt benaderen voor een kennismaking.
Bezoekers die meer willen weten krijgen van ons een USB-stick met een tiental
waardevolle documenten uit onze toolkit. Er staan documenten op voor de
Kinderopvang, Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs/MBO. Met als extra drie
nieuwe edities uit de serie Kwestie van lezen van Stichting Lezen die deze
week aan de toolkit Lezen zijn toegevoegd:





Kwestie van lezen 6: Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen
Kwestie van lezen 10: Lezenvoordelijst.nl in de praktijk
Kwestie van lezen 11: Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

En verder...





is er weer een stand met inspirerende panelen, die de standbemanning
helpt om het verhaal van de Bibliotheek op school goed te laten zien;
draait er een powerpoint met ondersteunende informatie en zijn onze
nieuwste filmpjes doorlopend te bekijken;
staan elke dag 5 collega’s uit het provinciale en lokale
bibliotheeknetwerk voor je klaar. Zij hebben veel ervaring met de
Bibliotheek op school en soms ook al met het werken op de NOT;
coördineren Astrid van Dam en Caroline Heijer namens het kernteam
de Bibliotheek op school alles om te zorgen dat de bemanning rustig
hun werk kan doen.

Kortom: wij zijn er klaar voor en we zien uit naar je komst!

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).
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.

