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Verder professionaliseren? Doen! 

Start je als leesconsulent of heb je al meer ervaring en wil je je graag verder 
verdiepen? We bieden komend najaar vijf trainingen aan waarmee dat kan: de 

leergang Leesconsulent en de trainingen Van uitvoerder naar gesprekspartner, 
Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, Lezen kan beter vo en 

Voorleesconsulent. De trainingen worden gegeven in het midden van het land, 
maar kunnen op verzoek ook op locatie/incompany plaatsvinden. Een complete 
beschrijving van elke training en directe link naar de Bibliotheek Campus voor 
aanmelden vind je op de pagina Opleidingen. 

 

 

Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels 

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit 
jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boekenpakketten. Bij de 
eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. 

Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte 
boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd. Kinderpostzegels 

wil komend schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun 
leesbevorderingsactiviteiten. Help jij weer mee? Lees meer >>>  
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Werkt de Voorleesexpress? 

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis 
en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar 

eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van 
kinderen groeien. Lees meer >>> 

  

 

Ken jij het nieuwe Biebtobieb al? 

Biebtobieb, het online innovatie- en kennisplatform voor en door openbare 
bibliotheken, is geheel vernieuwd. Het nieuwe platform is een stuk 
gebruiksvriendelijker geworden. Informatie is overzichtelijker ingedeeld op 
thema’s uit de Gezamenlijke Innovatie- en Actieagenda. BoekStart, de 
Bibliotheek op school po en vo zijn terug te vinden onder Jeugd & Onderwijs. 

Wil je gemakkelijker samenwerken en kennisdelen met andere 
bibliotheekprofessionals? Verhuis ook mee naar het nieuwe Biebtobieb. Lees 
meer >>>  

 

Nieuw: instructie VakantieBieb 2019 

De VakantieBieb stimuleert kinderen en jongeren om ook tijdens de 
zomervakantie te blijven lezen en past daarmee prima bij de Bibliotheek op 

school. De instructie voor leesconsulenten over de VakantieBieb is 
geactualiseerd. Met deze instructie helpen wij je om de VakantieBieb in te 
zetten en daarmee te zorgen voor veel leesplezier in de zomervakantie en de 
zomerdip tegen te gaan. Je vindt in de instructie alle beschikbare titels voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, enkele concrete tips voor de 
introductie van de VakantieBieb en links naar promotiefilmpjes en informatie 
over de social mediacampagne voor jongeren. De Instructie VakantieBieb 2019 

staat in de toolkit Lezen. Lees meer >>>  

 

Herzien: Toestemmingsformulier ouders 

Veel bibliotheken kiezen ervoor om leerlingen niet alleen lid te maken van de 
schoolbibliotheek, maar ook van de openbare bibliotheek en bij voorkeur in 
een gecombineerd lidmaatschap. School en/of bibliotheek moeten de ouders in 

dit geval goed informeren over de voorwaarden van zo’n jeugdabonnement en 
toestemming vragen een lidmaatschap te openen én te combineren met de 

schoolbibliotheek. We hebben de brief voor ouders en het 
toestemmingsformulier herzien, omdat vanuit het netwerk werd aangegeven 
dat het formulier onvoldoende aansloot bij de wettelijke informatieplicht. Ter 
verduidelijking van de procedure hebben we een toelichting voor bibliotheken 
en een toelichting voor scholen toegevoegd. De drie nieuwe tools vind je in de 
besloten toolkit. 
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Herzien: Handleiding werken met de Monitor vo 2 

Bibliotheken en scholen zijn deze periode weer druk met het analyseren van de 
nieuwe monitorresultaten om vervolgens op de scholen hun 
maatwerkrapportages te bespreken. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, 

ontstaat een helder beeld van de veranderingen in het leesklimaat op school. 
De maatwerkrapportages dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe 
leesbevorderingsdoelen. Ter ondersteuning van dit proces is de Handleiding 
werken met de Monitor de Bibliotheek op school vo (deel 2) geactualiseerd. Je 
vindt de handleiding in de toolkit Monitor. 

Onderzoeksbureau Desan stelt jaarlijks een landelijke rapportage op van de 
meetresultaten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In de 
rapportages beschrijft Desan de ontwikkelingen over de meetjaren, de 

verschillen tussen groepen/leerjaren leerlingen en de verbanden tussen data 

van leesconsulenten en leerkrachten. De rapportages verschijnen begin juli. 
   

 

Agenda 

 22 mei: finale De Nationale Voorleeswedstrijd  

 25 mei: finale Read2Me  

 26 mei (ook 16 en 23 juni): Mooie kinderboekenfestival  

 28 mei: finale Pabo Voorleeswedstrijd  

 2 juni: Kinderboekenparade  

 26 juni: bekendmaking winnaars De Nederlandse Kinderjury en NBD 
Biblion Jeugdspecialist van het Jaar  

 1 november: mbo-dag  

 7 november: Landelijke dag Basisvaardigheden  

 12 november: Kennisdag Cubiss (0-23 jaar) Later als ik groot ben...  

  

 

 

  

 
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. 
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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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