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Tweede editie 

Boeken voor de schoolbibliotheek (Lokaal Besteden) 

Woensdag 25 september start de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Ook dit jaar 
kunnen scholen kiezen om een deel van het opgehaalde bedrag in te zetten 
voor Lokaal Besteden/Boeken voor de schoolbibliotheek. NBD Biblion en 

Stichting Lezen stellen hiervoor themapakketten samen. De pakketten 
bevatten actuele en gevarieerde titels; de boeken zijn ingewerkt. Scholen 
kunnen zich tot de start van de Kinderpostzegelactie aanmelden. Een mooie 
kans om extra budget te realiseren voor de schoolbibliotheek. Help jij (weer) 
mee om deze actie tot een succes te maken? Lees meer >>> 

 

 

Training Onderwijsrelaties bouwen en borgen  

Je wilt als onderwijsspecialist/adviseur educatie de samenwerking met het 
onderwijs rond de aanpak de Bibliotheek op school graag voortzetten en 
verdiepen. Hoe vind je een goede aansluiting bij je gesprekspartners? En hoe 
draag je de toegevoegde waarde van de bibliotheek uit? Tijdens de driedaagse 

training Onderwijsrelaties bouwen en borgen leer je effectief communiceren op 
beleidsmatig niveau. Meer informatie en een link naar het aanmeldformulier 
vind je op de pagina Opleidingen. Of bekijk daar de andere trainingen die we 

dit najaar aanbieden. 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4057&mailid=363
http://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=94447&urlid=3882&mailid=353


Instructie Kinderboekenweek + veel lessuggesties 

Over een paar weken start het grootste kinderboekenfeest van het jaar weer. 
Natuurlijk ben je al bezig met de voorbereidingen voor deze campagne. Wij 
hebben voor de Kinderboekenweek een instructie gemaakt, net zoals voor de 

andere grote campagnes waarmee de Bibliotheek op school samenwerkt (zie 
toolkit Lezen). De lessuggesties bij zes bekroonde jeugdboeken en vier andere 
topboeken hebben we toegevoegd aan de instructie. De lessuggesties zijn ook 
te vinden op leesplan.nl. Daar staan later deze maand ook de nieuwe 
lessuggesties bij Verder vooruit met Voorlezen en de nominaties van de Thea 
Beckmanprijs.   

 

Bestel nu: nieuwe flyer voor leerkrachten 

Wil jij het verhaal van de leescirkel goed overbrengen? Bestel dan tot 4 
oktober onze nieuwe flyer. Hierin staat een korte instructie op alle onderdelen 
die het vrij lezen verrijken en hij visualiseert wat dit betekent in tijd. Bekijk het 
filmpje voor een toelichting op inhoud en gebruik. De flyer is bedoeld voor elke 
leerkracht of elk klaslokaal van een school waarmee jij volgens de Bibliotheek 
op school samenwerkt. We leveren hem in sets van 50 stuks, met een richtlijn 

van gemiddeld 10 stuks per school waarmee je samenwerkt. Naar informatie 
en bestelformulier >>> 

 

 

Planning Monitor 2019/2020 PO en VO 

De nieuwe monitormetingen 2019-2020 staan open in de periode december-
februari. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én lees(taal)consulenten 
de online vragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten 

kunnen al vanaf 18 november aan de slag met de beheerpagina in de 
monitorportal en het autorisatieproces starten. Scholen kunnen vanaf 2 
december de Monitor invullen. De resultaten zijn beschikbaar vanaf eind maart 
2020. In de toolkit Monitor vind je alle landelijke tools, waaronder de Planning 
Monitormeting 2019-2020 voor primair en voortgezet onderwijs. Aan de 
vragenlijsten voor de school en bibliotheek wordt momenteel gewerkt. 

 

 

Roadshow jeugdbibliotheek.nl 

Jeugdbibliotheek.nl is dé landelijke website voor jeugd en jongeren van 0 tot 
18 jaar rondom lezen en weten. Hoe kun je deze site inzetten in jouw 
bibliotheek of op de scholen in je werkgebied? De KB nodigt je uit voor een 

bijeenkomst op maandag 16 september in Rotterdam of donderdag 19 
september in Zwolle. Ontdek daar hoe het aanbod per leeftijdscategorie op de 

site eruitziet en wat de mogelijkheden voor promotie zijn. Lees meer >>> 
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Taalunie: 

Meer samenhang nodig in aanpak begrijpend lezen 

De Taalunie presenteerde op woensdag 28 augustus het actieplan Effectief 
onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer 
leesmotivatie. Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de Taalraad, 

waaraan Stichting Lezen deelnam. In het plan beschrijft de Taalunie vijf 
knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen de laatste jaren is 
gedaald. Uit deze knelpunten vloeien kernthema’s voort met acties en 
aanbevelingen. Tot slot geeft de Taalunie aan welke randvoorwaarden nodig 
zijn voor een optimaal klimaat voor leesonderwijs. Lees meer >>> 

  

 

Rapportage monitormeting informatievaardigheden 

In juli verscheen de landelijke rapportage over de resultaten van de Monitor de 
Bibliotheek op school informatievaardigheden 2018/2019. Daarin blijkt dat dit 
onderdeel door minder leerlingen in het primair onderwijs, maar door meer 
leerlingen in het voortgezet onderwijs is ingevuld. De resultaten tonen dat de 
aandacht voor informatievaardigheden op het vmbo toeneemt. In het 

basisonderwijs is er meer aandacht voor deze vaardigheden bij een expliciete 
leerlijn. Verder zeggen jongens vaker zonder hulp informatie te kunnen vinden. 
Meisjes gebruiken meer bronnen en geven informatie vaker in eigen woorden 
weer. Lees meer >>>  

  

 

Gratis lezen met Yoleo! 

Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het zover: je kunt nu met je 
lidmaatschap van de bibliotheek helemaal gratis alle boeken in de Yoleo-
collectie lezen! Wanneer je inlogt op www.yoleo.nl krijg je een scherm te zien 
waar je kiest of je lid bent van de bibliotheek of (nog) niet. Een mooie 
gelegenheid om op basisscholen zowel de meerwaarde van het lidmaatschap 
als van deze online voorleesdienst te tonen. Lees meer >>>    

 

Reminder 

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. Dit webinar 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 educatie-

collega’s!  
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Agenda 

 

 1 november: Conferentie Meer lezen, beter in taal mbo  

 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 

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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