
  

  

 

De Bibliotheek op school: Nieuwsbrief 

Nummer 59 | juni 2019 

 

BOP ‘Samenwerking onderwijs’ weer van start 

Vanaf 1 juli gaan de onderzoeken Samenwerking primair onderwijs en 
Samenwerking voortgezet onderwijs weer van start. Voor primair onderwijs 
kan ook dit jaar de administratieve tool voor scholen gebruikt worden, die met 
één druk op de knop alle gevraagde totaalgegevens levert in een 
overzichtelijke rapportage. Lees meer >>> 

 

 

Infographics: samenwerking met onderwijs in beeld 

Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet 
onderwijs van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) levert een schat aan 
informatie op. De KB heeft in maart de landelijke rapportage met de 

uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Daar voegt de KB nu 
infographics aan toe: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Kunst van 

Lezen heeft de cijfers over het bereik van de Bibliotheek op school in het 
primair en voortgezet onderwijs op landkaarten in beeld gebracht. Lees meer 
>>> 
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Genomineerden Jeugdspecialist 2019 bekend 

De verkiezing tot NBD Biblion Jeugdspecialist van het jaar is in het leven 
geroepen om aandacht te schenken aan het belang van een goede verbinding 
tussen kinderen en de collectie en programmering van de bibliotheek. 

Tientallen collega’s met veel ervaring en kwaliteiten zijn voorgedragen voor 
deze prijs. De vakjury selecteerde drie genomineerden: Connie Fransen 
(Bibliotheek Amstelland), Karlijn Naaijkens (Bibliotheek Veenendaal) en Eva 
Orta (DOK Delft). Op de website van de Kinderjury lees je wie zij zijn en 
waarom ze zijn genomineerd. 

Woensdag 26 juni, tijdens de feestelijke uitreiking van de Publieksprijs en de 
Senaatsprijs van de Nederlandse Kinderjury, wordt de Jeugdspecialist 2019 

bekendgemaakt. 

  

 

De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand? 

Critici vrezen dat de opkomst van de tablet de teloorgang van de lezer is, en 
worden in hun opvatting gesterkt door recente inzichten uit de wetenschap. 
Voorstanders beschouwen de tablet als een nieuwe leestechnologie, die de 
motivatie om boeken te lezen kan verhogen en kinderen kan helpen om 
positieve leeservaringen op te doen. Promovendus Niels Bakker deed hier 

onderzoek naar. Hij liet brugklassers die tabletonderwijs volgen zelf kiezen of 
zij tijdens het vrij lezen op school papieren boeken wilden lezen of e-books op 
hun tablet. Lees meer >>> 

 

 

Nieuw: Literaire gesprekken in de klas  

Gertrud Cornelissen publiceerde in 2016 haar proefschrift Maar als je erover 
nadenkt… over haar promotieonderzoek naar de invloed van literaire 
gesprekken op de literaire competentie van basisschoolleerlingen. Nu is er de 
brochure Literaire gesprekken in de klas, een praktijkgerichte weerslag van het 
onderzoek. Hiermee kunnen leraren lezers maken van hun leerlingen dankzij 

de inzet van literaire gesprekken. De ingrediënten waaruit een literair gesprek 
is samengesteld worden toegelicht en uitgewerkt in een serie gesprekken over 
het boek Lampje van Annet Schaap. Lees meer >>> 
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Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school 

Er staan nieuwe versies van de algemene overeenkomsten de Bibliotheek op 
school in de besloten toolkit. We hebben de bestaande overeenkomsten, die 
dateren uit 2014, daar waar nodig geactualiseerd. Net als de vorige versies 

zijn alle overeenkomsten getoetst door een jurist. De nieuwe versie kun je 
inzetten bij het opnieuw maken van afspraken met scholen. Lees meer >>> 

 

 

Agenda 

 16 juni: Mooie Kinderboekenfestival (Den Bosch) 

 23 juni: Mooie Kinderboekenfestival (Hoogeveen) 

 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...  

 1 april 2020: Lezen Centraal 

  

 

 

  

 
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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