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Inschrijving Inspiratiedag 20 september geopend
Donderdag 20 september vindt in Amsterdam de landelijke Inspiratiedag
plaats. In de ochtend staat de opbrengstconferentie Effectiever werken met de
Bibliotheek op school in het primair onderwijs op het programma. Deze
conferentie over de opbrengsten van de Bibliotheek op school na twee jaar
intensieve stimuleringsregeling staat onder leiding van Kees Broekhof.
‘s Middags vieren we dat in de afgelopen tien jaar duizenden kinderen
enthousiast zijn gemaakt voor lezen. Onder het motto 'Van BoekStartbaby tot
Leesbeest op school' blikken we terug en kijken we vooruit! Met als klap op de
vuurpijl aan het eind van de dag een speech van Aidan Chambers.
Klik hier voor het complete programma en het aanmeldformulier voor één of
beide dagdelen.

Opleidingsaanbod najaar 2018
Leren hoe je met een nieuwe doelgroep aan de slag kunt? Of hoe je je waarde
voor de school kunt vergroten? Meld je dan aan voor een van de opleidingen
uit ons het najaarsaanbod.
Je kunt je nog tot 23 juni inschrijven voor Leesconsulent basis,
Voorleesconsulent, Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
(wachtlijst), Lezen kan beter! en Onderwijslandschap vo. Voor de module Van
uitvoerder naar gesprekspartner heb je tot 10 september de tijd om je te
schrijven.

Wil je meer weten over de opleidingen? In de toolkit Expertise vind je per
opleiding een beschrijving. Wil je graag in het voorjaar van 2019 de module
Onderwijslandschap po volgen? Vul dan het belangstellingsformulier in.

Vol van Lezen, opleiding specialist jeugdliteratuur
Ben jij werkzaam als leesconsulent bij een bibliotheek of als leerkracht in het
(speciaal) basisonderwijs? En wil jij leren kinderboeken te gebruiken om
samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het
curriculum van de basisschool? Dan is de succesvolle opleiding Vol van Lezen
misschien iets voor jou.
Deze opleiding wordt komend studiejaar op maar liefst zes locaties in het land
aangeboden. Ontwikkelaar Martijn Hensgens heeft pabo-docenten getraind om
de opleiding aan te bieden als post-hbo binnen het nascholingsaanbod van
verschillende hogescholen. Lees meer >>>

Curriculum.nl
Wat heeft de bibliotheek te maken met curriculum.nu, het traject waarin negen
ontwikkelteams uit het onderwijs zich buigen over de vraag wat leerlingen in
het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen?
De ontwikkelteams hebben in de 1e fase van dit traject per leergebied een
conceptvisie opgeleverd. Ze hebben deze conceptvisie gedeeld om inbreng en
reacties te verzamelen. Ook Stichting Lezen heeft feedback gegeven; voor het
leergebied Nederlands heeft zij dat samen met SPN gedaan Lees meer >>>

Onderzoek 'Samenwerking po' weer van start
Binnenkort gaat het onderzoek Samenwerking primair onderwijs weer van
start. En ook kan dit jaar hierbij de administratieve tool voor scholen gebruikt
worden, die met één druk op de knop alle gevraagde totaalgegevens levert in
een overzichtelijke rapportage.
De officiële uitnodiging wordt in de eerste week van juli gemaild en het
onderzoek moet uiterlijk 21 september afgerond worden. Lees meer >>>

Stand van zaken Verwerkersovereenkomst 3.0
Vanwege de verscherpte wet op privacy en beveiliging moeten school en
bibliotheek een verwerkersovereenkomst afsluiten zodra de school gebruik
maakt van een (school)bibliotheeksysteem. Er is een Modelovereenkomst 3.0
beschikbaar op basis van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen van de
PO-VO-MBO raad en enkele andere convenantpartijen.
Deze overeenkomst bevat twee bijlagen, die we op maat voor de
bibliotheeksystemen van Infor en OCLC|HKA invullen. De bijlage rondom
beveiliging blijkt complexer dan gedacht en wordt op dit moment door de
juristen van de KB en SPN bestudeerd. Omdat we graag alleen een duidelijke
en correcte verwerkersovereenkomst publiceren, wachten we met plaatsing in
de toolkit tot deze procedure is afgerond. Indien scholen of controleurs hier
toch naar vragen, kun je melden dat er serieus aan wordt gewerkt. Of neem
contact op met Henk Pilon voor de voorlopige versie.

Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+
Hoe kunnen we de komende jaren nog meer laaggeletterde volwassenen
helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? En hoe zouden
we het leesplezier van kinderen en jongeren verder kunnen vergroten? Kom
naar de Dialoogdagen en praat mee over een nieuwe meerjarige aanpak voor
een geletterd en digitaalvaardig Nederland.
Klik hier voor alles over het wat, hoe, voor wie, wanneer en het aanmelden
voor deze dagen.
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