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Kunst van Lezen gaat door tot eind 2019
Op 26 maart heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer
geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal.
De tussentijdse resultaten van het programma hebben, zowel voor wat betreft
preventie als curatie, de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Penvoerder
Stichting Lezen en mede-uitvoerder de KB zijn verantwoordelijk voor het
preventieve onderdeel via het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen –
BoekStart en de Bibliotheek op school. Lees meer >>>

Inspiratiedag: Van Boekstartbaby tot Leesbeest
BoekStart bestaat 10 jaar en samen met de Bibliotheek op school worden er
inmiddels 750.000 kinderen bereikt. Dat is een prachtig resultaat waar we
trots op mogen zijn. De eerste BoekStartbaby’s van destijds zijn inmiddels tien
jaar en profiteren van de Bibliotheek op school.
Het jubileum is een goede aanleiding om met elkaar terug te kijken op wat er
is bereikt en vooruit te blikken op de toekomst. Dus reserveer 20 september
in je agenda en laat je inspireren in de RAI. Lees meer>>>

Leuke en inspirerende Monitordag 2018
Op dinsdag 6 maart 2018 vond de landelijke Monitordag BoekStart & de
Bibliotheek op school plaats. Een uitstekend moment, want de
monitorresultaten basisonderwijs van de meting 2017 zijn net bekend en de
meting voor de Monitor BoekStart in de kinderopvang start binnenkort.
Kinderopvang en basisscholen groeien steeds dichter naar elkaar toe. Lees
meer >>>

Ouders & Onderwijs: dé vraagbaak voor school
Komen ouders bij jou met vragen over school? Bijvoorbeeld: Welke school kies
ik voor mijn kind? Wat als ik het niet eens ben met het schooladvies? Verwijs
hen dan naar Ouders & Onderwijs.
Deze organisatie - door het ministerie van OCW gefinancierd - is dé vraagbaak
voor ouders met schoolgaande kinderen. Lees meer >>>

Mediaplan Digitale Geletterdheid VO
In de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs komt
steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Maar hoe zorg je ervoor dat
er in het curriculum structurele aandacht voor is?
Een structurele aanpak betekent het uitstippelen van een goede route waarbij
alle losse schakels met elkaar verbonden worden. Een mediaplan is daarbij een
goed handvat omdat het doelen koppelt aan activiteiten en werkvormen. Lees
meer >>>

Geef een prentenboek cadeau
Vanaf vrijdag 6 april is het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou
officieel te geef. 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 jeugd- en een
prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar twee euro, te verkrijgen
bij de boekhandel.
De officiële landelijke presentatie vindt plaats in boekhandel Grand Theatre in
Breda. Actrice en BM’er (bekende mama) Aukje van Ginneken komt samen
met veel vaders, moeders, opa’s en oma’s voorlezen.

Folder mediatheekWise in pdf-generator
De pdf-generator van de Bibliotheek op school bevat nu ook een folder over
mediatheekWise voor bibliotheken die dit systeem aan scholen voor voortgezet
onderwijs aanbieden. Er staat een voorbeeldfolder in de toolkit Digitaal.
Je ontwerpt je eigen versie van de folder met je eigen bibliotheekgegevens en
tarieven via Mijn ontwerp in de bestelportal. Hiervoor is een inlog van Biblionet
vereist.

Verrijkte en nieuwe rekenmodellen
Voor de Bibliotheek op school PO zijn de bestaande rekenmodellen voor nieuwe
scholen verrijkt. Daarnaast is een nieuw rekenmodel ontwikkeld voor de
borging van een bestaande samenwerking in een nieuwe periode.
Aan een rekenmodel voor borging ontstond behoefte, omdat veel Bibliotheek
op school bibliotheken al enkele jaren draaien en zij nu met scholen spreken
over een nieuwe periode voor het continueren en borgen van de
samenwerking. Lees meer >>>

Training implementatie Scoor een Boek!
Het landelijke projectteam wil de deelname aan Scoor een Boek! verder
uitbreiden en organiseert daarvoor een training.
Ben je een toekomstige projectleider die Scoor een Boek! gaat implementeren
binnen jouw werkgebied? Dan ben je van harte welkom op dinsdagmiddag 15
mei in Utrecht. Lees meer>>>

Agenda
In mei vinden twee landelijke bijeenkomsten plaats binnen de
bibliotheekbranche, die gerelateerd zijn aan onderwijs en preventie-curatie.
Hieronder vind je een verwijzing naar de sites voor meer informatie en
aanmelden.




Kennisdag Laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden – do. 17 mei
Onderwijssymposium Gepersonaliseerd leren – do. 31 mei
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