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BOP: onderzoek educatieve samenwerking van start
Wil je volgend jaar weer input voor je educatieve beleid? Vul dan tussen 1 juli
en 20 september de vragenlijsten over Samenwerking primair onderwijs en
Samenwerking voortgezet onderwijs in. Elke contactpersoon binnen de
bibliotheek ontvangt een uitnodigingsmail van de KB met een link naar het
Bibliotheekonderzoeksplatform.
De onderzoeken betreffen de educatieve dienstverlening en samenwerking met
het primair en voortgezet onderwijs in 2018/2019. De meeste vragen gaan
over de samenwerking in het algemeen, een paar vragen gaan over de
Bibliotheek op school in het bijzonder.

Positieve resultaten monitormeting 2018/2019
De Monitor de Bibliotheek op school is ook dit jaar weer door meer leerlingen
in het primair en voortgezet onderwijs ingevuld. De resultaten laten zien dat in
het po leerlingen iets minder vaak en iets minder graag lezen, maar wel vaker
leesboeken uit de schoolbibliotheek halen. Op scholen met beter ontwikkeld
beleid doen leerkrachten meer. En in groepen van actievere leerkrachten
liggen leesplezier, leesfrequentie en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger.
De resultaten tonen dat er op de vo-scholen een toename is van
leesbevorderingsbeleid en -activiteiten. Lees meer >>>

Eva Orta wint NBD Biblion Jeugdspecialist-prijs
Woensdag 26 juni - met de uitreiking van alle Kinderjury prijzen - is voor de
tweede keer de prijs voor de beste Jeugdspecialist uitgereikt. Medewerkers uit
de bibliotheekwereld konden een collega nomineren die er op het gebied van
kinder- en jeugdboeken echt uitspringt.
De prijs is gewonnen door Eva Orta (DOK Delft). Ze wist de jury te overtuigen
met haar kennis over jeugdliteratuur en haar kwaliteiten om dit over te
brengen op kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Daarnaast was
de jury geraakt door haar bezieling en enthousiasme. Tot slot is de jury van
mening dat de functie van Kinderboekoloog officieel mag worden toegevoegd
aan de vele functieprofielen binnen de bibliotheeksector. De jury van 2019
bestond uit: Tanja Wallroth (NBD Biblion), Astrid van Dam (de Bibliotheek op
school) en Karen Bertrams (ProBiblio).

Webinar: werken met de Monitor
Op 8 oktober vindt van 15.00 tot 16.00 uur het webinar Werken met de
Monitor de Bibliotheek op school plaats. De Monitor is een bouwsteen van de
Bibliotheek op school en maakt het mogelijk dat scholen en bibliotheken
doelgericht samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid voor kinderen en jongeren. Dit webinar, bedoeld voor
leesconsulenten/educatiespecialisten, gaat over de inhoud en structuur van de
Monitor. Deelnemers krijgen uitleg over de stappen die nodig zijn om deze
Monitor in te zetten op basisscholen en vmbo-scholen.
Het webinar is ook interessant voor nieuwe medewerkers die met de Monitor
gaan werken.
Klik hier om je aan te melden voor dit webinar en informeer je educatiecollega’s!

Oproep tot een leesoffensief
Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor
moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de
Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in
het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief dat de Onderwijsraad en de
Raad voor Cultuur op 24 juni 2019 hebben aangeboden aan de minister van
OCW, Ingrid van Engelshoven. De raden zien een belangrijke rol weggelegd
voor de bibliotheek. Lees meer >>>

De Grote Vriendelijke Podcast in de bibliotheek
In De Grote Vriendelijke Podcast bespreken Bas Maliepaard en Jaap Friso
maandelijks enkele nieuwe kinderboeken en ontwikkelingen in de
jeugdliteratuur. Ook ontvangen zij een gast met wie ze uitgebreid ingaan op
diens werk. Vorige week nog interviewden zij ALMA-winnaar Bart Moeyaert.
Voor wie dat gemist heeft, brengen wij De Grote Vriendelijke Podcast graag
nog eens onder de aandacht.
Wil je in de bibliotheek ook aandacht besteden aan deze podcast over
jeugdliteratuur? De GVP heeft schapstroken en posters die je kunt gebruiken.
Meld je aan voor de mailinglijst via info@degrotevriendelijkepodcast.nl en
ontvang deze materialen digitaal.

Trainingsaanbod najaar 2019
Ook komend najaar biedt Kunst van Lezen weer verschillende trainingen aan.
Ben je beginnend leesconsulent, dat kun je op maandag 28 oktober starten
met de extra leergang Leesconsulent primair onderwijs. Wil je je verder
professionaliseren? Volg dan Van uitvoerder naar gesprekspartner, Leesplezier
voor kinderen met een leesprobleem of Voorleesconsulent voor- en
vroegschools. Werk je voor het voortgezet onderwijs? Volg Lezen kan beter vo.
Een complete beschrijving van elke training en directe link naar de Bibliotheek
Campus voor aanmelden vind je op de pagina Opleidingen. De trainingen
worden gegeven in het midden van het land, maar kunnen op verzoek ook op
locatie/incompany plaatsvinden. Aanmelden kan tot 6 september.

Agenda






8 oktober: Webinar Werken met de Monitor de Bibliotheek op school
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 - doorgaande leeslijn

Colofon
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