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Laatste plaatsen trainingen en masterclass Monitor
Hoe kun je je waarde als partner voor het leesbevorderingsbeleid van de
school vergroten? Volg de training Van uitvoerder tot gesprekspartner en leer
om je beter te profileren. Of wil je meer weten over actuele ontwikkelingen in
het taal- en leesonderwijs in het primair of voortgezet onderwijs? Volg dan
Onderwijslandschap po of vo. Meld je nu aan! Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Masterclass Monitor met Kees Broekhof
Eind maart vinden ook vier masterclasses over de Monitor plaats: Deventer,
Eindhoven, Hoofddorp of Assen. Daar beantwoord je samen met Kees Broekhof
de vraag ‘Hoe kan ik via de monitor meer beweging en meer verdieping in
samenwerking met de school krijgen?’ Kom ook naar masterclass en meld je
nu aan.

BOP: groei samenwerking bibliotheek en school
In de zomer van 2018 hebben bijna alle bibliotheken de jaarlijkse onderzoeken
rondom hun samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs
ingevuld voor het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De KB publiceerde
deze week de landelijke rapportages met de uitkomsten van deze
onderzoeken. Hieruit blijkt o.a. dat steeds meer scholen kiezen voor de aanpak
van de Bibliotheek op school en ook dat deze aanpak steeds professioneler
wordt. We zetten de belangrijkste conclusies alvast voor je op een rij. Lees
meer >>>

Subsidieregelingen Kunst van Lezen 2019
Bibliotheken die structureel met het onderwijs willen werken aan meer
leesplezier en een grotere taalvaardigheid van leerlingen, kunnen ook in 2019
subsidie aanvragen bij Kunst van Lezen. Het gaat hier om stimulerings-,
impuls- en pilotregelingen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs
en het mbo. De aanvragen lopen via de POI en moeten dit voorjaar worden
ingediend. Lees meer >>>

€ 2 miljoen van Vriendenloterij voor leesbevordering
De Vriendenloterij heeft ruim 2 miljoen euro geschonken aan vijf organisaties
die zich inzetten voor leespromotie en bestrijding van laaggeletterdheid: De
Leescoalitie, Stichting Lezen & Schrijven, CPNB/Stichting Lezen, De
Schoolschrijver en Stichting Hulphond. Met dit geld kunnen ze het aanbod
verder ontwikkelen en/of groeien met als uiteindelijk doel meer kinderen
enthousiast te maken voor lezen en schrijven. Lees meer >>>

Vakantielezen: versla de vakantiedip
Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en
Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het
project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in
krimpgebieden en anticipeerregio’s als mede andere scholen in
achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten). Scholen die
eerder meededen aan Vakantielezen kunnen ook meedoen. Aanmelden (via de
POI’s) kan tot 6 mei. Lees meer >>>

Jonge Jury
Tot 1 mei stemmen leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs
op hun favoriete jeugdboek voor de Prijs van de Jonge Jury 2019. Deze
publieksprijs voor de jeugdliteratuur wordt op de Dag van de Jonge Jury (5
juni) feestelijk uitgereikt aan de schrijver van het winnende boek.
Maak twaalf- tot vijftienjarigen wegwijs in het jeugdboekenaanbod door
gebruik te maken van de elf Leestips. Deze titels zijn geselecteerd door het
Jonge Jury-boekgenootschap en sluiten daarom perfect aan op hun
belevingswereld. Maak de Jonge Jury in jouw bibliotheek of school compleet
met het promotiemateriaal en de Jonge Jury-folders of vier de Dag van de
Jonge Jury op locatie!

Nieuwe tools




Kwestie van lezen 15: Lekker lezen in de buitenschoolse opvang
Kwestie van lezen 16: Lezen en burgerschap
Factsheet over de regels rondom privacy en bescherming
persoonsgegevens

Agenda






6 april: Middag van het Kinderboek (OBA)
10 april: Lezen Centraal
11 april: Symposium Kijken over de Heg II
14 mei: Makkelijk Lezen Dag
15 mei: Annie M.G. Schmidtlezing door Marjolijn Hof
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