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Biebtobieb verhuist, verhuis je mee?
Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 16 april is het vernieuwde
Biebtobieb gelanceerd. Inmiddels hebben alle leden van het huidige Biebtobieb
een uitnodiging voor het nieuwe platform gekregen, om een kijkje te nemen en
eventuele groepen over te zetten. Na 16 april vervalt het huidige platform en
de bijbehorende accounts. Ook de groepen van de Bibliotheek op school
primair en voortgezet onderwijs verhuizen mee. Verhuis je mee? Lees meer
>>>

Lezen is wat ons samenbrengt
Manon Sikkel is de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. De
komende twee jaar zal zij zich inzetten voor meer leesplezier onder kinderen
en jongeren. Op 10 april werd Manon Sikkel officieel benoemd tijdens het
congres Lezen Centraal van Stichting Lezen. Lezen is wat ons samenbrengt –
dat is de boodschap die Manon Sikkel de komende twee jaar wil uitdragen: ‘We
zijn een land van lezers. Al onze kinderen lezen. Misschien nog niet zo veel als
we zouden willen, maar we mogen er best trots op zijn dat er in Nederland zo
veel initiatieven zijn om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Lezen
doe je niet alleen. Het zijn de verhalen die ons verbinden. Met vroeger en nu.
En met elkaar.’

VakantieBieb, ’t zomercadeautje van de bibliotheek
Dankzij de jeugdboeken in de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het leesniveau. Ook jongeren hebben baat bij het lezen tijdens de
vakantie. Voor hen zijn er in de VakantieBieb ook genoeg leuke boeken te
vinden. De app is het zomercadeautje van de bibliotheek: gratis te
downloaden, zonder lidmaatschap van de bibliotheek. De VakantieBieb voor de
jeugd is drie maanden open: van 1 juni tot en met 31 augustus 2019. Lees
meer >>>

Trainingen najaar 2019
De Start je net als leesconsulent? Dan is de leergang Leesconsulent precies
wat je zoekt. Met deze leergang bieden we je kennis over de Bibliotheek op
school, leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken. Heb je al meer ervaring
en wil je je graag verder professionaliseren? Wil je bijvoorbeeld leren hoe je je
waarde als partner voor het leesbevorderingsbeleid van de school kunt
vergroten? Meld je dan aan voor Van uitvoerder naar gesprekspartner. Of kies
een van de andere trainingen uit ons het najaarsaanbod: Leesplezier voor
kinderen met een leesprobleem, Lezen kan beter vo en Voorleesconsulent.
Meld je aan via de Bibliotheekcampus. Lees meer >>>

Onderzoek jeugdcollecties op bibliotheken en
scholen
Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden
hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten
uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van
jeugdcollecties in Nederland is. Het rapport Naar optimale jeugdcollecties op
bibliotheken en scholen is op 26 maart gepresenteerd tijdens de landelijke
collectiemiddag. Lees meer >>>

Congres Meer lezen, beter in taal in het mbo
Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Kunst van Lezen opnieuw een
congres onder de titel Meer lezen, beter in taal in het mbo. In het programma
is aandacht voor het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen
om zo de taalontwikkeling van de studenten te vergroten. Hoe pak je dat als
school en bibliotheek aan en welke ervaringen zijn er in het land met de
Bibliotheek op school in het mbo? Lees meer >>>

NLjunior houdt klimaatspijbelaars bij de les
Lente of winter, de natuur blijft prachtig door de seizoenen heen. Maar ze is
ook kwetsbaar en van slag. In tijden van klimaatverandering, smeltende
ijskappen en klimaatspijbelaars wordt de roep om duurzaamheid steeds luider
en duidelijker. Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde en diverse leefwereld
te behouden voor de toekomst? Over dit onderwerp – duurzaamheid – gaan
we met elkaar in gesprek op scholen en in bibliotheken door heel Nederland.
Lees meer >>>

Inzicht in leesgedrag en leessmaak van jongeren
Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs
in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het
meest geliefd zijn? Dit valt te lezen in het rapport De praktijk van de leeslijst
van Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft onderzocht welke
titels en auteurs voor de lijst worden gelezen door jongeren uit de
examenklassen havo/vwo. Daarnaast vroeg hij de scholieren hoe zij de boeken
waarderen. Het onderzoek levert nuttige gegevens op over het leesgedrag en
de leessmaak van jongeren. Lees meer >>>

Bestelportal en Template Editor vernieuwd
Alle tools uit de toolkit voor de Bibliotheek op school po en vo (drukwerk en
POD) zijn ondergebracht in de vernieuwde Portal landelijke huisstijl. Je vindt
hier een fris overzicht van alle actuele materialen voor je samenwerking met
het onderwijs. Je logt in met je bestaande account van de oude bestelportal of
vraagt een account aan. Er zijn nog steeds een paar tools waar je zelf je eigen
gegevens in kunt aanpassen, zoals de folders voor schoolWise en V@school, en
de voorstelposter. Die zitten nu in de nieuwe Template Editor. Vanwege de
overgang naar de nieuwe omgeving en de nieuwe huisstijl hebben we deze
tools ook opnieuw vormgegeven. De zelf aan te passen materialen voor
BoekStart in de nieuwe huisstijl worden hier binnenkort aan toegevoegd.

Samen gaan we voor een geletterd Nederland!
Honderden bibliotheken, gemeenten, bedrijven, scholen en vele tienduizenden
mensen komen van 9 tot en met 15 september 2019 in actie voor een
geletterd Nederland. Graag informeert Stichting Lezen & Schrijven je wat jij als
leesconsulent kunt doen tijdens de 15e editie van de Week van de
Alfabetisering. Lees meer >>>

Agenda






14 mei: Makkelijk Lezen Dag
15 mei: Annie M.G. Schmidtlezing door Marjolijn Hof
26 mei (ook 16 en 23 juni): Mooie kinderboekenfestival
1 november: mbo-dag
7 november: Landelijke dag Basisvaardigheden (informatie volgt)
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