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De Bibliotheek op school weer stralend op de NOT
Van 24-28 januari was de Bibliotheek op school mooi vertegenwoordigd op de
Nationale Onderwijstentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs. Met een frisse
stand, twee inspirerende magazines en vijfentwintig enthousiaste
vertegenwoordigers hebben we die duizenden bezoekers voorbij zien trekken
én te woord gestaan.
Met dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen kijken we
terug op een geslaagde week. Lees meer >>>

Magazines voor primair en voortgezet onderwijs
Tijdens de NOT zijn de twee nieuwe Magazines over de Bibliotheek op school
volop uitgedeeld; Overal! de Bibliotheek op school met inspirerende verhalen
voor het basisonderwijs en Verder met de Bibliotheek op school voor het
voortgezet onderwijs.
De magazines zijn te vinden in de toolkit Marketing & Communicatie.
Binnenkort worden de overgebleven exemplaren via de POI’s verdeeld om te
verspreiden binnen het eigen werkgebied.

Twee inspirerende voorjaarsopleidingen
Met veel plezier bieden we dit voorjaar nog twee opleidingen voor
leesconsulenten PO aan:





Profilering
Wil je als leesconsulent een sterke en duidelijke plek in de school? Je
leren te positioneren als expert? Wil je meer doen dan het runnen van
de schoolbibliotheek? Meld je voor 20 februari aan voor de
verdiepingsmodule Profilering. Meer informatie en aanmelden >>>
Didactiek
Ben je leesconsulent en wil je een goede les leren opbouwen? Diverse
werkvormen bij verschillende leerstijlen leren kennen? Een

gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de leerkracht? Meld je voor 6
maart aan voor de basismodule Didactiek. Meer informatie en
aanmelden >>>

Monitordag basis- en voortgezet onderwijs
Begin maart zijn de monitorresultaten bekend van de meting 2016. Een
uitstekend moment voor een Monitordag voor coördinatoren, specialisten en
consulenten.
Basisonderwijs
Een programma over focus in je analyses en verdieping op
informatievaardigheden. Kom op 9 maart naar Utrecht.
Aanmelden kan tot 27 februari. Lees meer>>>
Voortgezet onderwijs
Na afloop van de monitordag vo kun je voor je school, bibliotheek of gemeente
een standaardrapportage interpreteren. En vervolgens een
maatwerkrapportage maken om het gesprek aan te gaan over optimale taalen leesresultaten voor de leerlingen. We zien je graag op 20 maart in Utrecht.
Aanmelden kan tot 20 februari. Lees meer >>>

Nationale Bibliotheekcongres: Alles kids!
Op het Nationale Bibliotheekcongres draait alles om kinderen en jongeren. Je
wordt meegenomen in hun belevingswereld en behoeftes. Het is voor het eerst
(en het laatst?) dat het thema jeugd is.
Ook de Bibliotheek op school is vertegenwoordigd met informatie in de stand
van de KB en Stichting Lezen. Vanuit de KB wordt een bijeenkomst
georganiseerd over ouderbetrokkenheid waarbij ook de Bibliotheek op school
aan de orde komt.
Het congres vindt plaats op dinsdag 14 maart in Assen. Je kunt je opgeven
met het aanmeldformulier.

Campagne Luisteren voor je lijst van start
Vrijdag 17 februari start de KB-campagne Luisteren voor je lijst. Deze selectie
luisterboeken in de LuisterBieb-app is nog relatief onbekend en biedt
(voor)eindexamenkandidaten vwo/havo en vmbo een alternatieve en
laagdrempelige manier om enthousiast te worden voor boeken en literatuur.
De campagne richt zich op jongeren, docenten Nederlands en ouders. Ruim
1.000 scholen hebben posters besteld. Voor bibliotheken is er een
campagnetoolkit op het platform MetdeKB.nl (in de groep Marketing). Posters
en flyers kunnen ook worden besteld op de landelijke huisstijlportal onder
Marketing). De campagne duurt tot vrijdag 10 maart.

De Bibliotheek op school stimuleert lezen
In de eerste drie jaar leesonderwijs staat het leren lezen centraal en is de
leesmotivatie meestal groot. Maar daarna begint de leesmotivatie bij veel
kinderen terug te lopen.
Door kinderen te blijven ondersteunen kan volgens dit onderzoek deze
neerwaartse spiraal doorbroken worden. Voor Tijdschrift Taal schreven Thijs
Nielen en Adriana Bus een artikel over hun Kunst van Lezen-onderzoek naar
het effect van de Bibliotheek op school op leesmotivatie, leesfrequentie en
leesvaardigheid. Lees meer >>>

Hoe informatie- en mediavaardig zijn basisscholen?
Informatievaardigheden en mediawijsheid zijn niet meer weg te denken uit de
Bibliotheek op school. Steeds meer scholen doen mee met de jaarlijkse
monitor en steeds meer scholen besteden structureel aandacht aan het
omgaan met media.
Maar hoe is het nu werkelijk gesteld met deze vaardigheden in de
basisscholen? Daarover zijn onlangs twee interessante notities verschenen:
een artikel van Sardes over de monitorresultaten informatievaardigheden en
een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijke Raad Nationaal Media
Paspoort. Lees meer >>>

Hoe vind je het juiste boek voor ieder kind?
Kinderboekenambassadeur en winnaar van twee Gouden Griffels, Jan Paul
Schutten, weet als geen ander hoe divers en verrassend de wereld van het
boek steeds weer blijkt te zijn. Er zijn zoveel prachtige kinderboeken en er
komen er alleen maar meer bij! Het kan niet anders of er is voor ieder kind wel
een boek. Maar welk? En hoe vind je dat?
Om kinderen te helpen dat boek op het spoor te komen heeft hij samen met
vijftien kinderboekenexperts twee lijsten samengesteld: een lijst voor de
onderbouw en een voor de bovenbouw. Kinderen, maar zeker ook hun ouders
en leerkrachten, vinden er iets van hun gading en komen via deze lijst op het
spoor van weer nieuwe boeken. En natuurlijk is dit een mooi startpunt voor
leesconsulenten om de vele manieren van boekintroducties in te vullen. Het
begin van een groot avontuur! Lees meer >>>

Folder voor ouders om leesplezier te bevorderen
Op verzoek vanuit het netwerk heeft Kunst van Lezen met SPN een folder voor
ouders ontwikkeld over plezier in lezen. De folder is bedoeld om in de
Bibliotheek op school-scholen uit te delen aan ouders, ter ondersteuning van
het meer lezen en voorlezen thuis en van het leesonderwijs. Deze folder wordt
eenmalig gratis aangeboden aan alle bibliotheken die volgens de Bibliotheek op
school samenwerken. De folder blijft hierna tegen verzendkosten beschikbaar
via de bestelportal.
Bibliotheken mogen maximaal 2 sets à 100 stuks per de Bibliotheek op schoolschool bestellen. Het gaat om scholen waarmee je al samenwerkt of waar je de
Bibliotheek op school aan het verkopen/implementeren bent. Bestellen kan tot
1 maart 2017 via het online bestelformulier. Rond 27 maart worden alle sets

volgens bestelling aan de POI's toegezonden. De POI zal alles via het reguliere
provinciale transport over de bibliotheken verspreiden.

Kinderen kiezen het beste boek
Wat is het beste kinderboek van vorig jaar? Dat bepalen alle kinderen van 6
tot en met 12 jaar oud. Zij mogen vanaf woensdag 8 maart weer stemmen op
hun favoriete boek uit 2016 tijdens de Nederlandse Kinderjury. Tot die tijd
hoeven ze zeker niet stil te zitten. Het afgelopen jaar zijn er zoveel leuke
boeken verschenen die ze ook nu al kunnen lezen. En hoe meer je leest, hoe
beter je bent voorbereid op de stemperiode! Deze periode loopt tot en met 19
april. Op 11 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de
Kinderboekenparade in het Kinderboekenmuseum.
In de toolkit Lezen van de Bibliotheek op school vind je een geactualiseerde
versie van de instructies voor leesconsulenten. Hierin staat tips om de
schoolbibliotheek te betrekken en om leeswerkvormen in te zetten. Maar
natuurlijk zijn er nog meer manieren om mee te doen. Lies Pannevis van
Bibliotheek Eemland biedt in deze video een aantal mogelijkheden. En check
ook de pagina www.kinderjury.nl/school voor meer inspiratie.

Leesplezier! Ook voor kinderen met een
leesprobleem
Kinderen met een leesprobleem hoeven tegenwoordig gelukkig niet meer
alleen saaie rijtjes of aangepaste teksten te lezen! Binnen de Bibliotheek op
school - onder regie van de Koninklijke Bibliotheek - zijn er de afgelopen jaren
verschillende materialen ontwikkeld en verzameld om een ruim en divers
aanbod te bieden aan deze doelgroep in het basisonderwijs. Lees meer >>>

Nieuwe brochures van Stichting Lezen
In de reeks Kwestie van lezen zijn onlangs drie mooie nieuwe brochures
verschenen voor leerkrachten en docenten:





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

Alle brochures zijn te vinden in de toolkit Lezen en te bestellen bij Stichting
Lezen.
Brochure Lezen in de klas
Speciaal voor de NOT heeft Stichting Lezen een brochure gemaakt met
projecten en campagnes voor het basisonderwijs waar Stichting Lezen zich
voor inzet. Lezen in de klas, leesbevordering in het basisonderwijs is op de
beurs uitgedeeld en te downloaden via lezen.nl. Nabestellingen plaats je bij
Stichting Lezen.

Nieuwe tools voor mediawijsheid vo
In opdracht van de KB heeft NextValue Research gewerkt aan een
leermiddelengids en een handreiking over informatievaardigheden voor het
voortgezet onderwijs. Daarnaast is een verkenning gepubliceerd over
mediawijsheid in het voortgezet onderwijs. Lees meer>>>

Communicatieplan de Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is niet alleen een prachtige aanpak om bibliotheek en
school aan elkaar te verbinden, en daarmee een positief effect te
bewerkstelligen op leesplezier en leesvaardigheid van kinderen. Het is veel
meer. Juist de Bibliotheek op school leent zich er heel goed voor om je er als
Bibliotheek mee te profileren. Maar hoe doe je dat? Lees meer >>>

Op verhaal komen bij Lezen Centraal 2017
Verhalen komen niet uit de lucht vallen. Een auteur componeert letters,
woorden en zinnen, die de lezer toegang geven tot het verhaal. En verhalen
komen ook langs andere wegen tot ons. Via beeld, geluid, muziek of
combinaties daarvan.
Lezen Centraal gaat op 5 april 2017 op zoek naar de creatieve middelen die
verhalenmakers inzetten om de lezer, ook als luisteraar of kijker, ontroerd,
ontzet, verheugd, verward of verrijkt achter te laten. Lezen Centraal belicht
niet alleen het lezen zelf, maar ook het maakproces dat voorafgaat aan een
verhaal. Je krijgt inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van
leesbevordering en gaat zelf creatief aan de slag. Het volledige programma en
inschrijfformulier vind je op www.lezencentraal.nl. Inschrijven kan tot 25
maart!

VakantieBieb in voorbereiding
Dit jaar beleeft de VakantieBieb zijn vijfde editie! De aanpak is grotendeels
gelijk aan 2016. De VakantieBieb opent op 1 juni voor jeugd en in juli komen
hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit weer op 31
augustus. Onderhandelingen voor de ca. 30 jeugdboeken zijn in volle gang.
Evenals de brainstorm over een nieuwe attenderingsactie. Bibliotheken kunnen
straks de VakantieBieb dus weer goed onder de aandacht brengen van het
onderwijs. Lees meer >>>

Luistercolleges niet meer beschikbaar
Helaas zijn de Luistercolleges van de Junior Bètacanon door de
inkoopcommissie niet meer ingekocht voor 2017. Hierdoor worden de
luistercolleges van Bibliotheek.nl verwijderd. Dit betekent het volgende:






De pagina www.bibliotheek.nl/luistercolleges.html wordt leeggehaald;
De Luistercolleges zijn niet meer te vinden bij de Informatie voor
werkstuk & spreekbeurt;
Het component dat verwijst naar de Junior Bètacanon wordt
weggehaald van de jeugdpagina’s op Bibliotheek.nl;
Het component dat verwijst naar de Junior Bètacanon wordt
weggehaald van de jeugdpagina’s van de Blueprint.

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.
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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
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