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Opleidingen voorjaar 2019 

Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. 
Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op 

school. Daarom bieden Kunst van Lezen en SPN komend voorjaar weer zes 
interessante opleidingen aan. 

Ook bieden we in het najaar van 2019 twee modules aan: Onderwijsrelaties 
bouwen en borgen en Omgaan met leergedrag in het vo. Voordat we het 
aanbod definitief maken, willen we graag weten hoeveel belangstelling 
hiervoor is. Lees meer >>> 

  

 

 

Ben jij onze ambassadeur op de NOT? 

Van 22 t/m 26 januari 2019 staat de Bibliotheek op school opnieuw op de NOT. 
Om de doorgaande lijn binnen Kunst van Lezen compleet te maken staan we 
er dit jaar ook met BoekStart voor baby's en in de kinderopvang. Het thema 
van dit jaar is dan ook de doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar. 

Daarnaast is er inmiddels een schat aan ervaring en resultaten te melden. En 

daar kun jij ons bij helpen! Lees meer >>> 
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Lancering vernieuwd Diploma Veilig Internet 

In de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november) lanceert de KB met 
trots het vernieuwde lespakket Diploma Veilig Internet (DVI). Dit pakket biedt 
de leerkracht opdrachten en ondersteunend materiaal voor leerlingen. 

Het Diploma Veilig Internet is bedoeld voor basisschoolleerlingen uit groep 5 
t/m 8. Aan de hand van vijf thema’s leren zij om te gaan met en zich bewust 

te worden van de mogelijkheden en risico’s van internet. Lees meer >>> 
  

 

Nieuwe opzet website Lezen voor de lijst 

Per 1 oktober is de site Lezen voor de Lijst vernieuwd. De grootste verandering 

is dat lezenvoordelijst.nl nu speciaal gericht is op docenten, 
bibliotheekmedewerkers en mediathecarissen. 

Het leerlingendeel met de titels en leeswijzers is verplaatst naar 
jeugdbibliotheek.nl. De redactie, die de titels voor Lezen voor de Lijst 
selecteert, blijft bestaan. De grootste visuele verandering op dit nieuwe 

leerlingendeel is de kleurcode van de niveaus, die sluit nu aan bij de landelijke 
huisstijl (blauw voor 12-15, paars voor 15-18). Lees meer >>> 

 

 

Films tutorlezen, boekencircuit en leesomgeving 

In samenwerking met de G4-Bibliotheken heeft Kunst van Lezen een aantal 
films gemaakt over leesbevordering en leesonderwijs. Deze week publiceren 
we drie films: over tutorlezen, boeken kiezen (boekencircuit) en leesomgeving. 

Later deze maand verschijnt de vierde film; die zal gaan over de boekenkring. 

Je kunt deze films bijvoorbeeld inzetten tijdens/na een kennismakingsgesprek 
op een school, tijdens een teamtraining of een studiebijeenkomst voor 

leescoördinatoren. Lees meer >>> 

 

 

Leesbevorderingsmateriaal Academische Werkplaats 

Ben je nog op zoek naar werkvormen voor boekpromotie? Mariëlle Dortant, 
opleidingsdocent taal/lezen van Iselinge Hogeschool, heeft ons tijdens de POI-
dag laten kennismaken met twee werkvormen. 

Haar studenten hebben in hun academische werkplaats meer lesmateriaal 
ontwikkeld en dat mag vrijelijk gedeeld en gebruikt worden. Lees meer >>> 
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De Grote Vriendelijke Podcast 

Met veel tromgeroffel hebben kinderboekenrecensenten Bas Maliepaard en 
Jaap Friso vlak voor de Kinderboekenweek hun podcast over jeugdliteratuur 
geïntroduceerd. Voor wie dat gemist heeft, brengen wij De Grote Vriendelijke 

Podcast graag onder de aandacht. 

In de onafhankelijke podcast bespreken Maliepaard en Friso maandelijks 

enkele nieuwe kinderboeken en ontwikkelingen in de jeugdliteratuur. Ook 
ontvangen zij een gast met wie ze uitgebreid ingaan op diens werk. In 
november zal dat een schrijver van een jongerenroman zijn. Lees meer >>> 

 

 

Subsidie invoering vroeg vreemdetalenonderwijs 

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) 
verstrekt subsidies aan scholen voor de invoering van vroeg 
vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto leren kinderen vanaf groep 1 

spelenderwijs een vreemde taal kennen. Er zijn twee subsidies die scholen in 
het primair en voortgezet onderwijs kunnen vragen: 

 De IPV-subsidie. Deze kan o.a. worden aangevraagd voor het invoeren 
van vvto en de aanschaf van materialen. 

 De Erasmus+ subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd door scholen 
die een samenwerkingsverband willen aangaan met een partner in het 
buitenland. 

Ken je scholen die bezig zijn met de invoering van vreemdetalenonderwijs en 
ook de collectie van de schoolbibliotheek willen uitbreiden met boeken in 

andere talen? Verwijs ze dan naar de site van Nuffic/vvto. 

 

 

Nieuwe tools 

Er zijn deze periode veel nieuwe tools en geactualiseerde tools opgenomen in 
de toolkit. Let vooral op de laatste documenten voor de nieuwe monitor meting 
en en het functieprofiel Voorleesconsulent. 

Toolkit Monitor 

 update handleiding monitor po 

 update bijlage bij handleiding monitor po 

 update handleiding monitor vo 

 herziene vragenlijsten monitor vo 

 planning monitor voor scholen vo 

Overige tools  

 update Stappenplan leerlingexport uit ParnasSys (vanwege wijziging in 
rechtenstructuur) 

 landelijke analyse monitor infovaardigheden 2017 
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 update alle functieprofielen 

 update communicatieplan de Bibliotheek op school 

 update logo’s de Bibliotheek op school werkt samen met… 

 filmscripts Scoor een Boek! 2019 

 rekenmodel Scoor een Boek! (toolkit login) 

 

 

  

 
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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