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Hoeveel sterren heeft jouw Bibliotheek op school? 

Met de Bibliotheek op school wil je samen met het onderwijs lezers kweken 
door alle professionaliteit van de bibliotheek de school in te brengen. Hoe 
verder je hierin bent, hoe groter de kans op meer leesplezier en betere 

taalvaardigheid en mediawijsheid. 

Vanaf nu kun je eenvoudig meten of jouw totale samenwerking telt als een 1-, 
2- of 3-sterren de Bibliotheek op school. Lees meer >>> 

  

 

 

Najaar 2018: nog plek bij Lezen kan beter! 

Wil je meer weten over YA-titels, leesplezier en literaire competentie in het 
voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor Lezen kan beter! Deze module 
start op 4 oktober. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. 

Heb je juist belangstelling voor een van de andere opleidingen, zoals 
Voorleesconsulent, Van uitvoerder tot gesprekspartner of Leesplezier voor 

kinderen met een leesprobleem? Dit najaar zitten deze opleidingen vol. We 
bieden ze volgend jaar graag weer aan. 
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Last call 

Conferentie Meer Lezen, beter in Taal in het vmbo 

Sardes en Kunst van Lezen organiseren op 18 september 2018 de conferentie 
Meer lezen, beter in taal in het vmbo. Deze conferentie is de afsluiting van de 
intensieve stimuleringsregeling van de Bibliotheek op school in het voortgezet 

onderwijs, waarbij ervaringen en opbrengsten met alle belangstellenden 
worden gedeeld. 

Suzanne Mol (Universiteit Leiden), Kees Broekhof (Sardes) en Daphne van 
Gemert (Globe College) presenteren inzichten in het ontwikkelen van een 
levende leescultuur op het vmbo. Daarna is er in thematafels ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen. Aanmelden kan nog en er zijn geen kosten aan 

verbonden 

 

 

Pilot: cursus Creatief Schrijven 

Stichting Lezen heeft met steun van stichting de Versterking een cursus 
Creatief Schrijven ontwikkeld, die nu op twee locaties als pilot wordt 
aangeboden. De cursus is bedoeld voor leescoördinatoren en leesconsulenten, 
bij voorkeur in duo’s. Schrijfexperts Mariet Lems en Stichting De 
Schoolschrijver verzorgen de cursus. Na afloop zijn deelnemers in staat 
creatief schrijven (verder) te introduceren op de eigen school. 

De cursus gaat dit najaar van start in Den Bosch (i.s.m. Cubiss) en Kampen 
(i.s.m. Rijnbrink). Inschrijven kan tot uiterlijk 1 november; tot 15 september 
hebben aanmeldingen uit de eigen regio voorrang. Voor meer informatie en 

aanmelding, zie de sites van Cubiss en Rijnbrink.  
 

 

Congres de Bibliotheek op school in het mbo 

Op 2 november organiseert Kunst van Lezen het eerste congres rond taal, 
lezen en de Bibliotheek op school in het mbo. Met als centrale vraag hoe (vrij) 
lezen en leesbevordering de taalvaardigheid van studenten zo kan verbeteren 
dat hun kansen op schoolsucces en op de arbeidsmarkt vergroten. Natuurlijk is 
er aandacht voor Meer lezen, beter in taal in het mbo. Daarnaast laten ROC’s 

en bibliotheken uit Zwolle en ‘s Hertogenbosch, die met steun van Kunst van 
Lezen aan de slag zijn gegaan met de deze vragen, in deelsessies voorbeelden 
uit hun praktijk zien. 

Heb je interesse? Reserveer dan 2 november in je agenda. Meer informatie en 

een aanmeldformulier volgen binnenkort via de sites van Stichting Lezen en de 
Bibliotheek op school. 
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Masterclass 2018 - Reserveer vast in je agenda! 

Kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen hebben een grote kans om zelf ook 
laaggeletterd te worden. Wat kan de bibliotheek doen om die cyclus van 
laaggeletterdheid te doorbreken? 

Met de masterclass willen we de handen ineenslaan en vanuit de programma’s 
BoekStart, de Bibliotheek op school en Basisvaardigheden samenwerken om 

een bijdrage te leveren aan het doorbreken van die cyclus. Lees meer >>> 

 

 

Scoor een Boek! landelijk beschikbaar 

Het succesvolle leesproject Scoor een Boek! is landelijk overdraagbaar 
gemaakt. Alle informatie en benodigde documenten voor een lokale uitvoering 
van Scoor een Boek! zijn vanaf nu beschikbaar in de nieuwe toolkit Scoor een 

Boek! En er zijn mooie resultaten over de editie van 2018 te melden. Lees 
meer >>> 

Informatie en aanmelden 

Voor informatie en advies over Scoor een Boek! kunnen bibliotheken terecht 
bij de POI-contactpersoon onderwijs. Bibliotheken die met een voetbalclub 
deelnemen aan de editie 2019 moeten zich aanmelden via 
info@scooreenboek.nl, zodat op landelijk niveau met de Eredivisie BV en de 
landelijke media over Scoor een Boek! gecommuniceerd kan worden. 

 

 

Kom erbij! Kinderboekenweek 2018 

Nog even en het grootste kinderboekenfeest van het jaar gaat weer van start: 
de Kinderboekenweek. Natuurlijk ben je al bezig met de voorbereidingen voor 
deze campagne. Wij hebben, net zoals voor de andere grote campagnes 
waarmee de Bibliotheek op school samenwerkt, ook voor de 
Kinderboekenweek een instructie gemaakt. In deze instructie wijzen we je op 
extra mogelijkheden om de Kinderboekenweek in te zetten binnen de 
Bibliotheek op school. Kijk bijvoorbeeld eens naar de lessuggesties bij zes 

bekroonde jeugdboeken en vier andere topboeken. Je vindt onze instructie in 
de toolkit Lezen. 

We wensen je een fijne Kinderboekenweek! 
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Leesplan Ouderpartnerschap 

Vanaf 17 september is er op leesplan.nl een nieuw leesplanformat beschikbaar 
gericht op ouderpartnerschap in het primair onderwijs. Dit format is een 
aanvulling op het algemene leesplan voor de Bibliotheek op school. Deze 

aanvulling is bedoeld voor scholen en bibliotheken, die samen met ouders 
extra willen inzetten op het stimuleren van het leesklimaat thuis. 

Het leesplan Ouderpartnerschap heeft een vergelijkbare opzet als het 
basisleesplan voor de Bibliotheek op school. Ook hier liggen de 
monitorresultaten ten grondslag aan de verbeterplannen. Je vindt een word-
versie van dit format in de toolkit Lees- en mediaplan. Kijk ook onder Nieuwe 
tools voor de herziene gespreksleidraad voor monitorgesprekken over 
ouderpartnerschap. 

  

 

Nieuwe tools   

 Update Leermiddelengids infovaardigheden VO  
De Leermiddelengids Informatievaardigheden VO is herzien en met 
nieuw bronnen verrijkt. Je vindt hem in de toolkit Mediawijsheid en in 
de bestelportal. Een goed middel om je aanbod 
Informatievaardigheden voor het VO (opnieuw) samen te stellen. 
  

 Update folder de Bibliotheek op school VO 
De folder De Bibliotheek op school Voortgezet onderwijs is aangepast 
en beschikbaar in de toolkit Marketing & Communicatie.  
Je kunt deze delen met schooldirecties of de gemeente. Hij komt 
binnenkort ook beschikbaar in de bestelportal. 
  

 Gespreksleidraad monitorgesprek ouderpartnerschap 
Met deze gespreksleidraad kun je tijdens het monitorgesprek aandacht 
vragen voor ouderpartnerschap rond leesbevordering. Je vindt hem in 
de toolkit Monitor. 

 

 

 

  

 
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. 
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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. 
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