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Laatste kans: laat je zien op de NOT
Vanaf 22 januari zijn we samen met BoekStart weer te vinden op de 2jaarlijkse NOT. Heb jij je onderwijspartners al uitgenodigd om langs te komen?
In de toolkit Marketing vind je een brief om je partners vanuit kinderopvang en
onderwijs uit te nodigen. Bezoekers krijgen een mooi magazine en een leuke
poster. Alle enthousiaste collega’s die BoekStart en de Bibliotheek op school in
onze nieuwe stand vertegenwoordigen staan weer voor iedereen klaar.
Kom je zelf ook? Meld je hier aan voor gratis toegangskaarten. Tot ziens in de
Jaarbeurs.

Schrijf je in vóór 14 februari

Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Wil je meer weten over actuele ontwikkelingen in het taal- en leesonderwijs
binnen het primair of voortgezet onderwijs? Of over hoe je je waarde als
partner voor het leesbevorderingsbeleid van de school kunt vergroten? Meld je
dan aan voor een van de opleidingen uit ons het voorjaarsaanbod. Je kunt je
nog tot 14 februari inschrijven voor Van uitvoerder naar gesprekspartner,
Voorleesconsulent, Onderwijslandschap po en Onderwijslandschap vo.
Wil je meer weten over de opleidingen? In de toolkit Expertise vind je per
opleiding een beschrijving. Ben je van plan om najaar 2019 de module
Onderwijsrelaties bouwen en borgen of Leergedrag vo te volgen? Vul dan het
belangstellingsformulier in.

Monitordagen 2019
In maart vinden twee landelijke trainings-/werkdagen rondom Werken met de
Monitor plaats. De training is voor monitorcoördinatoren,
(voor)leesconsulenten en/of provinciaal coördinatoren, die bij ten minste één
kinderopvang/school de monitor hebben ingevuld of begeleid. Meer informatie
en aanmeldformulieren volgen nog.




14 maart: BoekStart in de kinderopvang
21 maart: voortgezet onderwijs

Landelijke of regionale masterclasses
Voor de Monitor PO worden dit jaar de trainingsmomenten voor (beginnende)
bibliotheken in de provinciale netwerken aangeboden. Landelijk bieden we in
maart één landelijke (of vier regionale) masterclasses door Kees Broekhof aan.
Deze masterclass is voor coördinatoren, die al ruime monitorervaring hebben
en die tegen een probleem aanlopen bij de inhoudelijke verdieping of de
samenwerking in het proces met basisscholen. Bij deelname is het inbrengen
van je probleem/casus verplicht. Houd alle communicatiekanalen in de gaten
voor meer informatie en aanmeldformulieren.

Nieuw: Hoe? Zo! Mediawijs
In december 2018 lanceerde Mediawijzer.net de website Hoezomediawijs.nl.
Hier kunnen kinderen en jongeren vanaf 10 jaar aan de slag met mediawijze
thema’s. De website biedt basiskennis door middel van betrouwbare
informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. Lees meer >>>

Vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo
Hoe pak je vrij lezen en vrijetijdslezen aan in het mbo, welke accenten zijn
gekozen en wat hebben het onderwijs en de bibliotheek nodig om gezamenlijk
te komen tot een succesvolle samenwerking? Dit stond in november 2018
centraal op het door Kunst van Lezen georganiseerde eerste congres in het
teken van Meer lezen, beter in taal in het mbo, voor mbo- en
bibliotheekmedewerkers. Daarnaast was er ook ruimschoots aandacht voor de
praktijk van de mbo-pilots van Kunst van Lezen. Lees meer >>>

Lezen Centraal: Te mooi om waar te zijn
Woensdag 10 april vindt in Tivoli Vredenburg (Utrecht) het
leesbevorderingscongres van Stichting Lezen plaats. Het laten ervaren van de
schoonheid en kracht van boeken is dit jaar het thema. Terug naar de basis:
proza en poëzie als kunstwerk. In de ijver om de functionele waarde van lezen
en leesbevordering over het voetlicht te brengen dreigen we soms uit het oog
te verliezen waar het om gaat: de schoonheid en de kracht van boeken,
gedichten en verhalen. Lees meer >>>

Symposium Kijken over de Heg II
De redactie van Verborgen Talenten (handboek over jeugdliteratuur in het
onderwijs) organiseert op donderdag 11 april 2019 een symposium voor
pabodocenten en –studenten, leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en
andere belangstellenden. Deze dag gaat over de vraag of en hoe er plaats
gemaakt wordt voor jeugdliteratuur in het nieuwe onderwijscurriculum. Klik
hier voor het programma en inschrijfformulier.

Wat kun je verder nog verwachten dit jaar?
Het landelijke kernteam de Bibliotheek op school primair en voortgezet
onderwijs blijft zich natuurlijk inzetten voor de (door)ontwikkeling van tools
voor bibliotheken, de samenwerking met POI-coördinatoren en de algehele
communicatie. Belangrijke projecten dit jaar zijn de landelijke borging van
Scoor een Boek! en Diploma Veilig Internet. En de samenwerking met het
voortgezet onderwijs krijgt een extra impuls.
Samenwerken met het VO vraagt namelijk om specifieke kennis en
vaardigheden, die niet elke bibliotheek in huis heeft. Daarom starten we in
2019 met ‘regioteams’: specialisten van POI’s en bibliotheken bundelen
krachten en zetten stappen richting bibliotheken en het VO in de regio. Het
doel: meer VO-scholen ‘aansluiten’ op (onderdelen van) de Bibliotheek op
school; elke bibliotheek heeft een positief antwoord op een vraag vanuit het
VO; elke bibliotheek ziet het VO als logische samenwerkingspartner in de
doorgaande lijn 0-18. Wil je een bijdrage leveren aan één van de regioteams?
Mail naar info-VO@debibliotheekopschool.nl.
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