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Verslag Opbrengstconferentie en Inspiratiedag 

BoekStart bestaat tien jaar! En samen met de Bibliotheek op school worden er 
inmiddels 900.000 kinderen bereikt. Een prachtig resultaat waar we trots op 

mogen zijn. Daarnaast hebben de afgelopen twee jaar twaalf basisscholen en 
twaalf bibliotheken door heel Nederland intensief samengewerkt aan het 
stimuleringstraject de Bibliotheek op school. 

Op 20 september stond de RAI Amsterdam in het teken van de opbrengsten 
van deze twaalf kopgroepbibliotheken. En we hebben ons die middag aan veel 
inspirerende sprekers, boeken, muziek én het charisma van Aidan Chambers 
mogen opladen. Voor wie er niet bij was of wie wil nagenieten zijn er twee 
verslagpagina’s gemaakt. 

 Verslag conferentie kopgroep de Bibliotheek op school met 
opbrengstdossiers en filmpjes. 

 Verslag BoekStartinspiratiedag met foto’s, presentatie en filmpje. 
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Kopgroep de Bibliotheek op school vo 

Zes scholen voor voortgezet onderwijs en zes bibliotheken door heel Nederland 
hebben de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt aan het 
stimuleringstraject de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. 

Tijdens de conferentie Meer lezen, beter in taal in het voortgezet onderwijs op 
dinsdag 18 september zijn de opbrengsten en inzichten gepresenteerd. Het 

ging onder andere over een naschoolse leesclub, de collectie, een goede 
leescultuur, het creëren van draagvlak en het met effect inzetten van de 
monitor. Ook presenteerde Suzanne Mol resultaten van haar nieuwe (nog niet 
gepubliceerde) onderzoek over jongeren op de middelbare school met 
leesproblemen. 

Het verslag, de presentaties, filmpjes en overdraagbare documenten staan in 
de biebtobiebgroep voortgezet onderwijs. 

 

 

HR-handboek Talentontwikkeling en kwaliteit  

Kunst van Lezen biedt deze week alle bibliotheekdirecteuren en hun HRD-
managers het nieuwe HR-handboek Talentontwikkeling en kwaliteit van 
medewerkers BoekStart en de Bibliotheek op school po aan. 

We beschrijven in dit handboek hoe bestuurders ervoor kunnen zorgen dat hun 
medewerkers zich blijven ontwikkelen en weten hoe zij hun talenten kunnen 
inzetten. Natuurlijk heb je in die ontwikkeling als medewerker zelf ook een 
grote rol. Lees meer >>> 

 

 

Masterclass gezinsaanpak laaggeletterdheid 

Dit najaar organiseren we een masterclass Werken aan geletterdheid binnen 
het gezin (focus op NT1) voor je eigen bibliotheek. 

Kinderen uit laaggeletterde gezinnen hebben een grote kans om zelf ook 

laaggeletterd te worden. Wat kan de bibliotheek doen om die cyclus van 
laaggeletterdheid te doorbreken? 

Voor iedere masterclass nodigen we per bibliotheekorganisatie een team uit 
waarin zowel de kennis en ervaring vanuit Jeugd & Onderwijs als vanuit 
Basisvaardigheden aanwezig is. Per team is er plaats voor maximaal 3 
deelnemers. Meld je nu aan >>> 
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Update: set verwerkersovereenkomsten compleet 

Vanwege de verscherpte wet op privacy en beveiliging moeten school en 
bibliotheek een verwerkersovereenkomst afsluiten zodra de school gebruik 
maakt van een (school)bibliotheeksysteem. De besloten toolkit bevatte 

hiervoor al een Verwerkersovereenkomst 3.0. Er is nu ook een 
subverwerkersovereenkomst bibliotheek-POI en een 
subverwerkersovereenkomst POI-leverancier beschikbaar. 

Tot slot is een voorbeeld brief met formulier voor ouders toegevoegd. Met deze 
brief kun je als bibliotheek via scholen de toestemming regelen die je nodig 
hebt om kinderen lid te maken van de openbare bibliotheek. Lees meer >>>  

 

Instructies Nederland Leest Junior 

De campagne waarbij heel Nederland leest over voeding staat voor de deur. 
Alle pocketedities van Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden zijn over 
de bibliotheken verspreid. 

Na de Kinderboekenweek kan de voorbereiding beginnen voor een paar mooie 
debatten over voeding en gezondheid, voeding en milieu of voeding en cultuur. 
Speciaal voor leesconsulenten in het basisonderwijs en vmbo, die de campagne 
in hun scholen gaat introduceren, begeleiden of afsluiten hebben we weer een 
passende instructie ontwikkeld. Je vindt hem in de toolkit Lezen. 

 

 

Positieve resultaten monitormeting 2017/2018 

Met de Monitor de Bibliotheek op school breng je de opbrengst van de 
samenwerking tussen school en jouw bibliotheek in kaart. Je ontvangt jaarlijks 
in het voorjaar een rapportage op basis waarvan je samen met school de 
leesbevorderingsdoelen stelt voor het komende jaar. 

Desan stelt ook jaarlijks een landelijke analyse van de resultaten op over zowel 
de meting voor primair als voor voortgezet onderwijs. Ook dit jaar hebben 
weer meer leerlingen de monitor ingevuld. De resultaten bevestigen het belang 
van een goed leesplan (po) en de samenwerking tussen leesconsulent en 
docent (vo). Lees meer >>>  

 

Nieuws over de monitor 2018-2019 

De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs staat open van 

3 december 2018 t/m 15 februari 2019. In deze periode kunnen leraren, 
leerlingen én leesconsulenten de online vragenlijsten invullen. 

Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 19 november aan de 
slag met de beheerpagina in de monitorportal. De resultaten zijn beschikbaar 
vanaf medio maart 2019. Lees meer >>> 

  

http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=3108&mailid=326
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=3036&mailid=326
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=3111&mailid=326
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=3112&mailid=326


 

Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo  

De urgentie van leesbevordering in het mbo staat buiten kijf. Maar hoe zorg je 
dat dit structureel beleid wordt in de weerbarstige werkelijkheid van scholen? 
Hoe geef je het concreet vorm? En op welke manier betrek je directie, collega’s 

en externe partijen? 

Deze conferentie op 2 november in Utrecht geeft je inspiratie en laat je 

kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk. De conferentie is 
exclusief bedoeld voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: 
management, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren en adviseurs 
educatie. 

Ga naar de website voor meer informatie, het gehele programma en 
aanmelden.  

  

 

 

  

 
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. 

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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