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Kunst van Lezen met verve aanwezig op NOT2019 

Van 22-26 januari is de Doorgaande lijn Boekstart-de Bibliotheek op school 
mooi neergezet op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Met een frisse stand, twee inspirerende magazines en 
dertig enthousiaste vertegenwoordigers was de sfeer eensgezind en 

optimistisch. Een belangrijk signaal naar alle professionals in onderwijs en 

kinderopvang dat de programma’s stevig staan. Dat Jacques Vriens een 
bezoek bracht aan de stand en zijn eigen quote op de muur herkende, was de 
kers op de taart! Lees meer >>> 

  

 

 

Monitordag VO en masterclass PO 

Kunst van Lezen en het kernteam de Bibliotheek op school nodigen je uit voor 
een training/werkdag Werken met de Monitor VO op 21 maart 2019 in Utrecht. 
Tijdens de training ga je met de gegevens van je eigen school (scholen) aan de 
slag. Bovendien krijg je handvatten om op school het gesprek over de monitor 
en het leesplan aan te gaan. Klik hier om je aan te melden. 

Monitor-moeheid of meer verdieping? 

Voer jij al jaren de Monitor de Bibliotheek op school PO uit, maar heb je last 
van ‘monitor-moeheid’? Of blijven substantiële veranderingen uit en heb je 
vragen als ‘doet de monitor nog wat hij moet doen?’ of ‘hoe kan ik via de 
monitor meer beweging en meer verdieping in onze samenwerking krijgen?’ 
Voor dit soort specifieke cases organiseren we in maart vier regionale 
masterclasses met Kees Broekhof. Bij deelname breng je jouw probleem of 

casus in om te bespreken. Klik hier om je aan te melden. 
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Leermiddelengids Informatievaardigheden online 

De Leermiddelengids Informatievaardigheden helpt bij het zoeken naar losse 
activiteiten of activiteiten in een doorgaande lijn ter behoeve van het 
mediaplan. 

De KB heeft de leermiddelen nu ook opgenomen in de online versie die al voor 
het primair onderwijs bestond. Zo wordt het vinden van goede lessen in het 

kader van digitale geletterdheid nog makkelijker. Lees meer >>> 

  

 

Instructie Geef een boek cadeau 

Op 8 februari start de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek 
cadeau! Dan is het jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman in 
de boekhandel te koop voor slechts € 2,50. 

Bibliotheken kunnen natuurlijk helpen bij het verspreiden van deze boodschap 
en de campagne biedt veel kansen om vrij lezen, voorlezen en praten over 
boeken onder de aandacht te brengen van kinderen, hun ouders en 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Daarom is er ook dit jaar weer een 

nieuwe Instructie voor leesconsulenten te vinden in de toolkit Lezen. 
 

 

Instructie Kinderjury 

Wat is het beste kinderboek van vorig jaar? Dat bepalen alle kinderen van 6 
tot en met 12 jaar oud. Zij mogen vanaf 6 maart t/m 26 mei weer stemmen op 
hun favoriete boek uit 2018 tijdens de Nederlandse Kinderjury. Op 26 juni 
worden de winnaars bekendgemaakt. In de toolkit Lezen vind je een 
geactualiseerde versie van de instructies voor leesconsulenten. Hierin staat 

tips om de schoolbibliotheek te betrekken en om leeswerkvormen in te zetten. 
Check ook www.kinderjury.nl/school voor meer inspiratie. 
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Jouw collega Jeugdbibliothecaris van het Jaar? 

Vorig jaar werd Cobi Oosterveld, specialist Jeugd bij de Noord Oost Brabantse 
Bibliotheken (NOBB), verkozen tot NBD Biblion Jeugdbibliothecaris van het 
Jaar. Ook in 2019 kun je weer jouw favoriete collega nomineren. Wie maakt er 

kans? De NBD Biblion Jeugdspecialist is als inspirator voortdurend op zoek 
naar nieuwe manieren om de jonge doelgroep uit te dagen en weet in de 
bibliotheek en op basisscholen zowel een veilige als een prikkelende 
leesomgeving te creëren. 
Van 4 februari tot 15 april 2019 kunt je jouw collega’s voor deze prijs 
nomineren. De winnaar wordt – samen met alle winnaars van de Kinderjury – 

op woensdag 26 juni 2019 bekend gemaakt. Lees meer>>>  

 

 

Met verkiezing Beste Queer Fragment 

Lancering queerboeken.nl over LHBTI 

De Leescoalitie heeft in samenwerking met COC Nederland de website 
queerboeken.nl opgezet. Deze website is bedoeld voor zowel leerlingen als 
docenten, om te laten zien welke prachtige LHBTI-rolmodellen er bestaan in de 
literatuur. 

Ter promotie start op Valentijnsdag de verkiezing van het Beste Queer 
Fragment. Speciaal voor deze verkiezing is de bundel QueerBoeken 

samengesteld. Lees meer >>>  

 

Agenda 

 14 maart: Monitordag BoekStart  

 15-29 maart: Masterclasses Monitor PO  

 21 maart: Monitordag VO  

 6 april: Middag van het Kinderboek (OBA) 

 10 april: Lezen Centraal  

 11 april: Kijken over de Heg  
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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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