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Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie 

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de 
afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale 
PISA-onderzoek, dat 3 december is verschenen. PISA meet de kennis en 
vaardigheden van 15-jarigen in leesvaardigheid, wiskunde en 
natuurwetenschappen. Ministers Van Engelshoven en Slob hebben laten weten 
dat zij gehoor geven aan de oproep van de Onderwijsraad en Raad voor 
Cultuur om een leesoffensief te starten. Lees meer >>> 

 

 

Nieuw op B2B: Gezinsaanpak 

Ken je de nieuwe B2B-groep Gezinsaanpak al? Deze groep is voor iedereen die 
op uitvoerend en strategisch niveau werkt aan een gezinsaanpak. Je vindt hier 
landelijk nieuws en nieuws van lokale bibliotheken en POI's. Het is de plek om 
tips uit de praktijk te delen, om nieuwe ideeën voor te leggen en om vragen te 
stellen aan alle deskundigen die er zijn. In de map ‘Tools gezinsaanpak’ vind je 
bijvoorbeeld de brochures en powerpoint van Kunst van Lezen. Of bekijk de 
vlog over de Landelijke dag Basisvaardigheden. 
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Trainingen voorjaar 2020 

Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe! 
Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op 
school en BoekStart. Daarom biedt Kunst van Lezen ook komend voorjaar 
weer vijf interessante trainingen aan. In de toolkit Opleidingen en op 
Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training. Lees 
meer>>> 

  
  

 

Creatief schrijven en leesbevordering 

Steeds vaker wordt creatief schrijven ingezet als impuls voor leesplezier en 
literaire competentie. Daarom hebben Mariet Lems en De Schoolschrijver, in 
opdracht van Stichting Lezen, de cursus Creatief schrijven in de klas 
ontwikkeld. Deze cursus is gericht op het integreren van schrijf- en 
leesonderwijs. Een aantal POI’s biedt de cursus komend jaar aan als pilot. 
Interesse? Mail naar j.peijen@cubiss.nl of lees meer >>> 

  
 

 

Geef een boek cadeau: Koning van Katoren  

De nieuwe titel van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau is 
bekend: Koning van Katoren van Jan Terlouw. Dit boek is vanaf 7 februari 
2020 voor 2 euro te koop in de boekhandel. Leuk om cadeau te geven, aan 
jezelf of een ander. Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en 
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de 
jeugdliteratuur. De titel van het prentenboek wordt zo snel mogelijk 
bekendgemaakt. Lees meer >>> 

 

 

Vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo 

Op 1 november vond de conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019 
plaats in de LocHal in Tilburg. De sprekers en deelnemers hebben zich gebogen 
over de vragen: Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de 
taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke 
ondersteuning kan de bibliotheek hierbij bieden? Ook de publicatie De 
Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen van samenwerking 
tussen ROC en bibliotheek werd gepresenteerd. Lees meer >>>  

 

Prestatiebox: extra geld voor cultuureducatie 

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid één budget (lumpsum) voor alle 
kosten die zij maken. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen extra geld om 
het onderwijs te verbeteren. Het geld uit deze prestatiebox (een bedrag per 
leerling) kunnen ze inzetten voor onder meer: taal en rekenen; wetenschap en   
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techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en 
schoolleiders. Of voor cultuureducatie. Lees meer >>> 

 

Start inschrijving Jeugdkrakercompetitie 2020 

De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2020 zijn gestart. 
Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en 
leerlingen van groep 7 en 8 gaan in teams de uitdaging aan om online 
antwoorden te vinden. De teams strijden om een mooie geldprijs en natuurlijk 
om de titel ‘Beste jeugdkrakers van het jaar’. Lees Meer >>>    

 

Nieuwjaarsgroet 

Namens Kunst van Lezen hartelijk dank voor al jullie medewerking en inzet in 
2019. We kijken ernaar uit om ook de komende vijf Tel mee met Taal-jaren 
samen met de kernteamleden, POI-coördinatoren en alle medewerkers in de 
lokale bibliotheken aan BoekStart en de Bibliotheek op school te werken. De 
groei van het aantal kinderopvanginstellingen en scholen en de kwaliteit van 
de aanpak neemt dankzij jullie nog altijd toe. 

Hele mooie feestdagen gewenst en een goed 2020!   
 

Agenda 2020 

• 17 januari: Onderwijsinzicht (Utrecht) 
• 23 januari: Onderwijs in perspectief (Utrecht) voor bibliotheekdirecties 

en MT 
• 13 februari: Tel mee met Taal congres (Utrecht) 
• 1 april 2020: Lezen Centraal - doorgaande leeslijn  

  
 

 

   

 
Colofon 
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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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