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Opleidingsaanbod najaar 2018
Ben je leesconsulent of onderwijsspecialist/educatief adviseur met enige jaren
ervaring binnen de Bibliotheek op school? Wil je je graag verder
professionaliseren? Of ben je een bibliotheekmedewerker die voor het eerst op
basisscholen met leerlingen en het leerkrachtenteam aan de slag gaat? Dat
kan.
Binnen het opleidingshuis van de Bibliotheek op school bieden Kunst van Lezen
en de KB ook komend najaar weer interessante opleidingen aan. Lees meer
>>>

... of je downloadt de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
Ook deze zomer staan er maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan
meer dan 30 jeugdtitels. De app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en
gratis te downloaden. Ook een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is
geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. Lees meer >>>

Afronding Monitor
Monitorcoördinatoren en leesconsulenten PO ontvingen 20 april via e-mail een
bericht over de afronding van de Monitor de Bibliotheek op school 2017-2018.
De profielen van de enthousiaste lezer, de enthousiaste leesouder en de
leesbevorderende leerkracht zijn inmiddels beschikbaar op www.mdbos.nl. Op
verzoek van bibliotheken is de online rapportage uitgebreid met ‘vraag /
antwoordtekst 2016’.Hierdoor kun je resultaten van eerdere meting(en) alsnog
inzien. Ook in de grafiekgenerator zijn deze vragen op eenzelfde manier
opgenomen.
Nieuw in de grafiekgenerator is het opslaan van een sjabloon voor een
bepaalde grafiekkeuze. In de toolkit Monitor en in de Biebtobiebgroepen
Monitor PO en VO is een PowerPoint Grafiekgenerator opgenomen.

Extra onderzoek vergoeding uitgeleende boeken
In het onderzoek naar de vergoedingen voor uitgeleende boeken ontbrak nog
een aantal gegevens over de uitleningen die via de Bibliotheek op school gaan.
Kunst van Lezen heeft die gegevens wel nodig om het gesprek over de
vergoedingen goed te kunnen voeren. Daarom hebben we in januari via Desan
een extra onderzoek uitgezet. Het rapport over de uitleningen is nu
verschenen. Lees meer >>>

Lees met andermans ogen
We hoeven het je niet te vertellen: lezen is kijken met andermans ogen. Wat
de een normaal vindt, is voor de ander vreemd. Zoveel mensen, zoveel
verschillen. Wil je door de ogen van die ander naar de wereld kijken? Lees dan
een boek.
Voor de campagne Lees met andermans ogen zijn leestips verzameld en
video’s gemaakt met BN’ers over boeken die hun ogen geopend hebben. Ook
worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Lees meer >>>

Vernieuwde actie Kinderpostzegels
Wist je dat Kinderpostzegels een bijdrage levert aan de leesvaardigheid van
kinderen? Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om
zich goed te kunnen ontwikkelen en daarbij hoort ook de leesvaardigheid van
een kind.
Daarom steunt Kinderpostzegels de campagnes Lezen is leuk! en
Vakantielezen van Stichting Lezen. Ook is de Kinderpostzegelactie geheel
vernieuwd. Lees meer >>>

Herinnering: Inspiratiedag 0-12 jaar
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 BoekStartbabies 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 toekomstige opgave. Dus reserveer 20
september in je agenda en laat je inspireren in de RAI. Lees meer>>>

Niet vergeten!
In mei en juni 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. We attenderen je ook op een opmerkelijke crowdfundig van onze
Kinderboekenambassadeurs!





Studiedag MLP en 4You: met een frisse blik – 7 juni
Onderwijssymposium Gepersonaliseerd leren – 31 mei
Doneer voor een bijzondere Kinderboekenambassade
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