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Nieuwe opleidingen voorjaar 2018 

Wil je ook in het nieuwe jaar je talent verder ontwikkelen? Of je vaardigheden 
en gedrag verbeteren binnen je samenwerking met het onderwijs? 

Volg dan een van de opleidingen die we vanuit Kunst van Lezen en de KB 

komend voor- en najaar aanbieden. Lees meer>>> 

  

 

 

Dinsdag 6 maart: Monitordag BoekStart-dBos PO 

Begin maart zijn de monitorresultaten basisonderwijs bekend en in april start 
de Monitor BoekStart in de kinderopvang. Daarbij groeien kinderopvang en 

basisscholen steeds dichter naar elkaar toe. Een uitstekend moment voor een 
gezamenlijke Monitordag, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van de 
monitorresultaten bij een geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op 

school. 

 Datum en locatie: 6 maart 2018 van 10.00 – 15.30 uur, Utrechts 
Centrum voor de Kunsten. 

 Aanmelden kan tot en met 16 februari via dit formulier. 

Op deze Monitordag besteden we in deelsessies aandacht aan het opstarten 
van de Monitor BoekStart in de kinderopvang en de resultaten van de Monitor 
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de Bibliotheek op school PO. Samen met Kees Broekhof kijken we plenair naar 
de geïntegreerde aanpak. Lees meer >>> 

 

Start Nationale Jeugdkrakercompetitie 2018 

De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2018 zijn gestart. 
Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en 
leerlingen van groep 7 en 8 gaan in teams de uitdaging aan om online 
antwoorden te vinden. De teams strijden om een mooie geldprijs en natuurlijk 

om de titel ‘Beste jeugdkrakers van het jaar’! Lees meer >>> 

 

 

Geef een (prenten)boek cadeau 

Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken die er zijn – voorgelezen worden, 
thuis en op school – dat wens je ieder kind toe! De jaarlijkse actie ‘Geef een 
(prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen 
de mooiste boeken. 

Om die missie te laten slagen, worden ieder jaar in het voorjaar een 
jeugdboek- en een prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar twee 

euro, te verkrijgen bij de boekhandel. Lees meer >>> 

 

 

Scoor een boek! groeit door in 2018 

Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend project voor kinderen en ouders 
dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een Boek! kent een Schooleditie 
voor kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie voor het hele gezin. Groningen 
is de bakermat van Scoor een Boek! 

Vorig jaar is het project ook van start gegaan in Overijssel. Komend jaar zullen 
leerlingen op veel meer plaatsen boeken kunnen scoren. Lees meer >>> 
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Winnaar meest wijze mediaklas van Nederland 

De meest mediawijze klas van Nederland is Groep 8 van Basisschool 
Statenkwartier in Den Haag. Dit blijkt tijdens de zevende editie van de 
MediaMasters Game, Nederlands grootste mediawijsheidproject voor groep 7 
en 8. 

Nadat duizenden klassen een week lang mediawijze opdrachten hadden 
gemaakt in de klas en thuis, bleek de Haagse school het mediawijsheidspel en 
de spannende finale het best te hebben doorlopen. “We zijn waanzinnig blij!”, 
aldus juf Vivian temidden van een dolenthousiaste klas. Lees meer >>>   

 

Herinnering: enquête Engelse leesboeken 

Van verschillende kanten ontvangen we vragen over Engelstalige boeken voor 
de schoolbibliotheek in het basisonderwijs. Om de vraag naar Engelstalig 

aanbod goed in beeld te krijgen, hebben we een korte enquête uitgezet. Wil jij 
je mening en wensen doorgeven? Vul dan voor 31 december deze enquête 
in! 

Begin 2018 formuleren we op basis van de uitkomsten welke vervolgstappen 
nodig zijn, zoals afstemming met NBD/Biblion. We houden je via de 
nieuwsbrief op de hoogte van onze bevindingen.  

 

 

Nieuwe tools 

 Factsheet over de rekenmodellen 

 Nieuwe communicatiemiddelen VO (PowerPointpresentatie, 
communicatieplan en beeldbank) 

 Analyse resultaten monitor PO en VO 2016/2017 

  

 

Kerstgroet 

Namens Kunst van Lezen bedankt voor al jullie medewerking en inzet in 2017. 
Er is dit jaar weer ontzettend veel gebeurd. Zonder de inzet van de 
kernteamleden, POI-coördinatoren en alle mensen die vanuit de lokale 
bibliotheken aan BoekStart en de Bibliotheek op school werken was er niets 

gebeurd. De groei van de aantallen kinderopvanginstellingen en scholen is 

stevig. Zoals het er naar uitziet gaan we die miljoen kinderen halen eind 2018. 

Hele mooie feestdagen gewenst en een goed 2018! 
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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. 
 

 
 

http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=6&mailid=319
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=25&mailid=319
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=26&mailid=319
mailto:info@debibliotheekopschool.nl
mailto:info@debibliotheekopschool.nl
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=85&mailid=319
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=86&mailid=319
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?subid=101992&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=87&mailid=319

