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Start Monitor de Bibliotheek op school 2019-2020 

De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat 
open van 2 december 2019 t/m 14 februari 2020. In deze periode kunnen 
leraren, leerlingen én leesconsulenten de online-vragenlijsten invullen. 
Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 18 november aan de 
slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele 
informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang. 
Lees meer >>> 

 

 

Tweede pilot met Voor jou en je kind! 

Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven geven een vervolg aan de pilot 
de Bibliotheek op school en de oudercursus Voor jou en je kind. Deze cursus 
biedt ondersteuning aan ouders bij het stimuleren van de taal- en 
schoolontwikkeling van hun kind. De pilot loopt dit schooljaar op tien scholen 
met de Bibliotheek op school. Aan het eind van het schooljaar wordt een 
toolkit opgeleverd met o.a. een projectplan, een presentatie voor een 
startbijeenkomst en extra materialen over leesbevordering. Lees meer >>> 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4277&mailid=377
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4288&mailid=377
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4289&mailid=377


Symposium Onderwijs in perspectief  

Op 23 januari organiseert Stichting SPN een landelijk onderwijsevenement om 
de directie en het MT van bibliotheken en POI’s op de hoogte te brengen van 
de meest recente onderwijsontwikkelingen. Die ontwikkelingen laten zien dat 
het noodzakelijk is om nu in actie te komen en het strategische partnerschap 
tussen scholen en bibliotheken te versterken en toekomstbestendig te maken. 
Het symposium vindt plaats in Utrecht. Komt jouw directie of MT ook naar het 
symposium? Ze kunnen zich aanmelden via de Bibliotheek Campus. 

  

  

 

Negende seizoen De Weddenschap  

Eind oktober is De Weddenschap van start gegaan, de 
leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen voor het vmbo en mbo. Er zijn 
na ruim twee weken al bijna 1500 aanmeldingen. De leescoaches Loiza 
Lamers, Gerson Main en Sarah-Jane dagen de leerlingen en studenten uit om 
in een half jaar drie boeken te lezen. Scholen kunnen zich ook gedurende de 
campagne nog aanmelden. Deelname en materialen zijn gratis. Meld je als 
leesconsulent ook aan bij De Weddenschap. Dan kunnen deelnemende scholen 
uit jouw regio contact met je opnemen. 

 

 

Trainingsaanbod - voorjaar 2020 

Ook komend voorjaar biedt Kunst van Lezen weer vijf trainingen aan. Voor 
beginnende leesconsulenten en voorleesconsulenten zijn er basistrainingen. Wil 
je je juist verder professionaliseren? Volg dan bijvoorbeeld Van uitvoerder naar 
gesprekspartner of Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Op 
Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training en 
kun je je aanmelden. Begin december vind je daar ook de trainingsdata en 
prijzen. De trainingen worden gegeven in het midden van het land, maar 
kunnen op verzoek ook op locatie/incompany plaatsvinden. 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4285&mailid=377
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4279&mailid=377
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4280&mailid=377


Nieuw: Lezen loont en Kunst van Lezen werkt  

Stichting Lezen heeft twee nieuwe brochures gepubliceerd: Lezen loont en 
Kunst van Lezen werkt. In Lezen loont wordt op hoofdlijnen beschreven hoe 
leesbevordering werkt en wat dat oplevert. In Kunst van Lezen werkt staat 
heel compact wat BoekStart, de Bibliotheek op school en de 
leesbevorderingsnetwerken inhouden en wat hun bereik is. Je kunt de 
brochures downloaden of de link doorgeven aan belangstellenden. Begin 2020 
zal Stichting Lezen de brochures herzien met de nieuwste gegevens. De 
nieuwe versie is ook in drukvorm te bestellen. 

 

 

Geheim Agent A.A.P. 

Na zes jaar trouwe dienst heeft Geheim Agent A.A.P. (werkzaam bij de 
ultrageheime organisatie M.O.N.K.E.Y.) besloten afscheid te nemen van zijn 
opdrachtgever de bibliotheek en zelfstandig verder te gaan met zijn avonturen. 
Geheim Agent A.A.P. hielp samen met Robohond kinderen in het 
basisonderwijs met online informatievaardigheden. Tijdens zijn hoogtijdagen in 
2016 bereikte Geheim Agent A.A.P. via bibliotheken 368.468 kinderen. De KB 
dankt Geheim Agent A.A.P. namens vele mediawijze kinderen voor het delen 
van zijn leerzame avonturen en wenst hem veel succes met nieuwe 
opdrachten. 

  

 

Nieuwe tools 

• Scoor een Boek! vlogscripts (pdf) 
• Nieuw in de Monitor po 2019-2020 (pdf) 
• Nieuw in de Monitor vo 2019-2020 (pdf) 

  
 

Agenda 

• 22 & 23 november: HSN conferentie (Zwolle) 
• 17 januari 2020: OnderwijsInzicht (Utrecht) 
• 22 januari 2020: Start cursus creatief schrijven (Kinderboekenmuseum 

Den Haag) 
• 23 januari 2020: Onderwijs in perspectief (Utrecht) voor 

bibliotheekdirectie en MT 
• 29 januari 2020: Start cursus creatief schrijven (Bibliotheek 

Amstelveen) 
• 13 februari 2020: Tel mee met Taal congres (Utrecht) 
• 1 april 2020: Lezen Centraal - de nieuwe doorgaande leeslijn (Den 

Bosch) 
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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 Lezen en 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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