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Herinnering: opleidingen voorjaar 2018
Wil je ook je talent verder ontwikkelen en je vaardigheden en gedrag
verbeteren binnen je samenwerking met het onderwijs? Volg dan een of
meerdere opleidingen die we vanuit Kunst van Lezen aanbieden. Onderstaande
opleidingen beginnen in maart en hebben nog plaats voor meerdere
deelnemers. Aanmelden kan tot 16 februari.






Van uitvoerder naar gesprekspartner: voor leesconsulenten, die zich
beter willen profileren en hun waarde voor de school willen vergroten.
Onderwijsrelaties bouwen en borgen: voor onderwijsspecialisten po en
adviseurs educatie vo, die regelmatig gesprekken voeren met de
tactische laag van de school.
Omgaan met leergedrag in het vo: voor lees-mediaconsulenten in het
vmbo/vo, die lessen verzorgen (op school of in de bibliotheek) en
hiervoor lesmateriaal ontwikkelen.
Informatievaardigheden hbo: voor leesconsulenten, die beleidsmatig
en uitvoerend aan de slag gaan of willen met informatievaardigheden.

Onderzoek gebruik e-books in het basisonderwijs
In het eerste halfjaar van 2017 heeft de KB laten onderzoeken hoe e-books
gebruikt worden in de klas. Dit gebeurde in een pilot op acht kopgroep de
Bibliotheek op school-scholen in groep 6, waarbij gewerkt werd met twee
platforms: het e-bookplatform van de KB en het platform Leesplaneet van
uitgeverij Ars Scribendi. Het onderzoeksrapport is nu verschenen en
toegankelijk in de biebtobieb-groep. Hier lees je de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen. Lees meer >>>

Drie onderzoeken naar leestijd en leesmotivatie
De afgelopen maanden zijn er drie onderzoeksrapporten verschenen over
lezen, leesmotivatie en leestijd. Zo blijkt dat Nederlandse kinderen minder van
lezen houden dan leeftijdsgenoten in andere landen en dat het percentage
tieners dat minimaal 10 minuten per week boeken, kranten, tijdschriften en
nieuwssites leest, in tien jaar tijd is gedaald van 65 naar 40 procent.
Interventies zoals de Bibliotheek op school die de intrinsieke leesmotivatie
stimuleren, blijven daarom onverminderd van belang. Lees meer >>>

Uitnodiging trainingsdag monitor VO
De resultaten van de monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs
komen begin maart beschikbaar. Omdat de monitor VO relatief nieuw is,
nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een trainingsdag Werken met de
Monitor VO.
Deze vindt plaats op 15 maart 2018 in Utrecht. Lees meer >>>

Aanvraagtermijn pilot Lezen voor de Lijst verlengd
De deadline voor de tweede tranche van de pilotregeling Lezen voor de Lijst
havo/vwo in het kader van de Bibliotheek op school VO is verlengd tot 11
februari 2018. Hierdoor krijgen bibliotheken en scholen extra tijd voor het
opstellen van de pilotbeschrijving en de begroting en voor het ondertekenen
van de samenwerkingsovereenkomst. De aanvragen van bibliotheken die hun
aanvraag voor 15 januari hebben ingediend, worden wel op korte termijn
beoordeeld.
Het stramien dat ingevuld moet worden voor de aanvraag, is bij de eigen POI
op te vragen. Klik hier voor meer informatie over de regeling of mail naar
Marleen Wijnen (Kunst van Lezen).

Jeugdbibliotheek.nl LIVE
Jeugdbibliotheek.nl is de nieuwe website van de KB voor alle kinderen en
jongeren van 6-18 jaar. Vanaf 15 januari staat de eerste fase van de website
live.
In deze versie ligt de focus op kinderen van 9 tot 12 jaar. Zij vinden hier
informatieve content en natuurlijk volop inspiratie, tips en ideeën over lezen.
Als kinderen een boek, e-book of andere content willen lenen, dan helpt de
website hen naar de juiste plek om dit te regelen. Lees meer >>>

Gratis online cursus: Dyslexie onder de knie
Bibliotheek Theek 5 heeft een online cursus over dyslexie ontwikkeld, bedoeld
voor ouders en kinderen: Dyslexie onder de knie. De cursus is gericht op het
vergroten van zelfvertrouwen bij ouders en kind.
Theek 5 heeft daarnaast een opzet voor een inspiratiemiddag over dyslexie
gemaakt. Zowel de online cursus als de opzet zijn gratis beschikbaar. Lees
meer >>>

Lezen Centraal: 'Ik zie, ik zie wie jij niet ziet...'
Het congres Lezen Centraal vindt dit jaar plaats op woensdag 11 april in De
Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018. Het motto voor
dit congres is ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en
verrijken'.
Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur aan
wetenschappers, auteurs en professionals onderwerpen zoals meertaligheid,
diversiteit, gender en burgerschapsvorming. Lees meer >>>

Labs & Educatie: inspiratiegids voor bibliotheken
De KB heeft een pilot uit laten voeren om te achterhalen wat er komt kijken bij
een goed werkend medialab, FabLab of makerspace in de bibliotheek. De tips
en adviezen van experts zijn nu verzameld in een inspiratiegids voor
bibliotheken.
De gids biedt ondersteuning voor bibliotheken die starten met een eigen lab
voor de doelgroep 10-14 jaar of die invulling geven aan de 21e-eeuwse
vaardigheden, waaronder mediawijsheid.
Dat kan als dienstverlening binnen de Bibliotheek op school, maar natuurlijk
ook in de bibliotheek zelf. Lees meer >>>

Nieuwe tools




Instructie Kinderjury 2018
Update Leermiddelengids informatievaardigheden PO en VO
Folder, PowerPoint en film/demo Aura software
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