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Nieuwe website voor ouders online
Begin 2017 hebben we onze website voor professionals
pro.debibliotheekopschool.nl vernieuwd. Daarna zijn we direct aan de slag
gegaan met een website over de Bibliotheek op school voor ouders en
leerkrachten/docenten.
Die site is nu klaar en we presenteren deze met veel plezier. Lees meer >>>

Inrichting en presentatie schoolbibliotheek
Een goede fysieke collectie binnen de muren van de school vormt één van de
bouwstenen van de Bibliotheek op school. Maar een schoolbibliotheek is meer
dan een kast vol boeken! Leerlingen raken niet alleen gemotiveerd om te lezen
door wat er ín die boekenkasten staat. De inrichting van de schoolbibliotheek
en de presentatie van de collectie spelen een even belangrijke rol. Heleen
Aalpol van De nieuwe Bibliotheek heeft voor ons twee nieuwe tools ontwikkeld
om je bij die inrichting en presentatie te helpen. Lees meer >>>

Instructies Nederland Leest Junior
De campagne waarbij heel Nederland leest over robotica staat voor de deur.
Alle pocketedities van Cyberboy zijn over de bibliotheken verspreid. Na de
Kinderboekenweek kan de voorbereiding beginnen voor een paar mooie
debatten over de rol van robots in onze samenleving, of zelfs in ons lichaam.
Speciaal voor leesconsulenten in het basisonderwijs en het vmbo, die de
campagne in hun scholen gaan introduceren, begeleiden of afsluiten, hebben
we weer een passende instructie ontwikkeld. Je vindt hem in de toolkit Lezen.

Read2me: scholen opgeven tot 30 oktober
Read2Me is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. Leerlingen van alle
schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die in vier ronden
wordt georganiseerd; op school (en in de klas), lokaal in de bibliotheek,
provinciaal en tenslotte de landelijke finale. De landelijke huisstijl wordt
momenteel vernieuwd. Voor meer informatie en de meest recente
documenten, zie het downloadcenter op www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
(NB: inlog aan te vragen bij contactpersonen van de POI). Bibliotheken kunnen
hun scholen tot 30 oktober aanmelden bij hun POI.

Tussentijdse evaluatie Kunst van Lezen
Deze zomer vond de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting
Lezen/Koninklijke Bibliotheek), het preventieve onderdeel van het
actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, VWS en SZW.
Basis voor de evaluatie is het in juni verschenen Feitenrelaas 2017. Daarin
staat beschreven wat er in de periode januari 2016 t/m juni 2017 bereikt is en
hoe die resultaten zich verhouden tot de kwantitatieve doelstellingen van Tel
mee met Taal. Ook wordt er een beeld geschetst van het onderzoek naar
BoekStart en de Bibliotheek op school evenals van de negen projecten,
opgezet in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, die bedoeld zijn om
laagtaalvaardige gezinnen te bereiken.

Rapport over gezinnen met weinig leescultuur
Ouders betrekken bij lezen is een beleidsnotitie van Stichting Lezen uit 2014.
Als vervolg op deze notitie is nu het rapport Leesbevordering in gezinnen met
weinig leescultuur verschenen. Dit rapport geeft een beeld van het leesklimaat
thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met
jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet
vanzelfsprekend is. Hierin wordt specifiek gekeken naar gezinnen waarvan de
ouder(s) weinig opleiding hebben, niet of nauwelijks participeren op de
arbeidsmarkt, laagtaalvaardig zijn en/of laaggeletterd zijn in de Nederlandse
taal.

Codeweek 2017 en digitale geletterdheid
In de Codeweek van 7 t/m 22 oktober vinden overal in Europa activiteiten
plaats voor kinderen georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere
maatschappelijke organisaties. Doel: zoveel mogelijk kinderen in aanraking
laten komen met alle facetten van digitale geletterdheid. Lees meer >>>

Nieuw: Rekenmodel VoorleesExpress
Voor Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en bibliotheken die met de
VoorleesExpress aan de slag willen, staat nu het rekenmodel VoorleesExpress
in de besloten toolkit. Werken met de VoorleesExpress gebeurt op een manier
die past bij de ambitie om laagtaalvaardige gezinnen te bereiken en te
ondersteunen. Het rekenmodel, dat in opdracht van Kunst van Lezen is
ontwikkeld, biedt een handvat om inhoudelijke keuzes te koppelen aan de
kostenposten die bij de VoorleesExpress een rol spelen. Het generieke
rekenmodel kent dezelfde opbouw als de rekenmodellen voor Boekstart in de
Kinderopvang, de Bibliotheek op school Basisonderwijs en de Bibliotheek op
school Voortgezet Onderwijs.

Prijswinnaars winactie VakantieBieb
Kinderen van zes tot met twaalf jaar konden deze zomer weer per
(zelfgemaakte) ansichtkaart laten weten welk boek uit de VakantieBieb hun
favoriet was en waarom. Uit de honderden inzendingen zijn drie winnaars
gekozen, die werden beloond met een mini-iPad. Er is zowel gekeken naar de
meest creatieve inzending als de beste argumentatie. De Bibliotheken zijn
actief betrokken bij de prijsuitreiking.
Een van de winnaars was de 7-jarige Alexandra van Weert. Haar school, cbs
De Westerkim in Zaandam doet actief mee aan de Bibliotheek op school. De
Bibliotheek Zaandam Westzijde kwam de prijs in de klas overhandigen. De juf
en de klas kregen ook nog eens het voorleesboek, Spekkie en Sproet: een
griezelige ontdekking en een boekenlegger van de Bibliotheek op school. De
andere twee winnaars zijn Evy van Stiphout (foto boven, 8 jaar) van
Bibliotheek Wijchen en Bart Bruil (foto onder, 11 jaar) van Bibliotheek
Dommeldal.

Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start
Nu de Bibliotheek op school in het basisonderwijs breed ingevoerd is, kunnen
de opleidingen voor leerkrachten (de pabo’s) natuurlijk niet achterblijven.
Toekomstige leerkrachten moeten goed geïnformeerd zijn over de
samenwerking tussen school en Bibliotheek en er tijdens studie en stage
concreet mee te maken krijgen. De onderdelen jeugdliteratuur en
leesbevordering maakten uiteraard altijd al deel uit van de pabo-curricula,
maar specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school bleef over het
algemeen beperkt. Daar komt vanaf dit studiejaar verandering in. Lees meer
>>>

Pilots de Bibliotheek op school in het mbo
Dit schooljaar gaan een aantal pilots van de Bibliotheek op school in het mbo
van start. De rode draad voor alle pilots is het willen vergroten van de
taalvaardigheid van de studenten door structureel en duurzaam in te zetten op
(vrij) lezen op school en in de vrije tijd. Lees meer >>>

Oproep: collecties voor vluchtelingenkinderen
Op initiatief van de landelijke werkgroep Bibliotheek & Integratie is een
collectie samengesteld voor vluchtelingenkinderen. De collectie bestaat uit
Arabische kinder- en jeugdboeken, beeldwoordenboeken, meertalige boeken,
prentenboeken zonder tekst en een spel tbv Arabische geletterdheid. Met deze
materialen stimuleren we de taalontwikkeling van vluchtelingenkinderen. Ook
biedt de collectie handvatten in het contact met de ouders, om hen te
betrekken en te ondersteunen bij het voorlezen aan hun kinderen. Samen met
acht bibliotheken wil de werkgroep de collectie graag uitproberen! Lees meer
>>>
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kinderopvang en overheid.
Kijk ook op twitter @BoekStart en #BoekStart.

