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Geef een (prenten)boek cadeau: Woeste Willem 

De titel van de leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau 2020 
is bekendgemaakt: Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert. Dit boek is 
vanaf 10 april voor € 2,50 te koop in de boekhandel. Doel van de actie is om 
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken uit de jeugdliteratuur. De Instructie bij Geef een (prenten)boek cadeau 
2020 staat in de toolkit Lezen; de lessuggesties po/vo bij Koning van Katoren 
staan in Biebtobieb. Lees meer >>> 

 

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

In het tweede deel van onze interviewreeks Whakahihi! laten we lees- en 
mediaconsulent Djûke Elzinga van Bibliotheken Mar en Fean aan het woord 
over haar werk voor de Bibliotheek op school. Lees welke werkvorm Djûke het 
liefst gebruikt en wat een petje met een propellor te maken heeft met 
voorlezen en leesbevordering. Je vindt het interview in de Jeugd & Onderwijs 
po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>>  
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Lezen in beeld: infographic over voorlezen 

Voorlezen nodigt uit tot interactie en biedt ieder kind gelijke kansen. Deze 
twee argumenten om veel voor te lezen aan jonge kinderen staan nu samen 
met nog vijf andere argumenten in een overzichtelijke infographic. Deze 
infographic over voorlezen aan de allerjongsten is de eerste in de nieuwe reeks 
Lezen in beeld van Stichting Lezen. Download hier de infographic Voorlezen 
aan de allerjongsten.   

 

Thuiseditie Scoor een Boek! vernieuwd 

In de Thuiseditie van Scoor een Boek! worden gezinnen uitgedaagd om thuis 
mee te doen met de actie. Vanaf 24 februari is de vernieuwde Thuiseditie 
beschikbaar op www.scoorthuis.nl.  
De pilot van 2019 heeft veel inzichten opgeleverd, die verwerkt zijn in de 
nieuwe editie. Zo is de Thuiseditie in 2020 gekoppeld aan de Schooleditie, 
kunnen gezinnen meteen aan de slag, is het competitie-element vergroot en 
krijgen leerkrachten een grotere rol. Lees meer >>> 

 

 

Makkelijk Lezen Dag - korting voor leesconsulenten 

Dinsdag 12 mei vindt de Makkelijk Lezen Dag plaats in congrescentrum De 
Reehorst in Ede. Leesconsulenten kunnen aan dit congres deelnemen voor € 
195,- i.p.v. € 225,- plus een voucher voor 2 extra werkboeken (t.w.v. € 29,50 
per boek). Wil je je voor de Makkelijk Lezen Dag aanmelden? Stuur dan een 
mailtje naar info@makkelijklezen.nl. Je ontvang dan een kortingscode + 
vouchers voor de werkboeken.  

 

Nieuwsbrief Lezen in het vmbo 

Stichting Lezen en SLO hebben de belangrijkste informatie over 
leescompetentie en leesmotivatie op het vmbo op lezeninhetvmbo.nl 
bijeengebracht. Uitgangspunt: vmbo-leerlingen beleven plezier aan lezen en 
groeien uit tot competente lezers. Op de website staat praktische informatie 
gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo. Wil je de 
actuele ontwikkelingen rondom leescompetentie en leesmotivatie in het vmbo 
volgen? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief Lezen in het vmbo. 

 

 

Stembus Jonge Jury t/m 3 mei geopend 

De stembussen voor de Jonge Jury zijn geopend: leerlingen kunnen nog tot en 
met zondag 3 mei stemmen op hun favoriete boek. Online stemmen kan op 
jongejury.nl. Daar staan ook de Leestips die Het Jonge Jury Boekgenootschap 
heeft geselecteerd en de video’s waarin zij vertellen over hun Leestip. 
Woensdag 3 juni wordt op de feestelijke Dag van de Jonge Jury 
bekendgemaakt welke titel de Prijs van de Jonge Jury verdient. Blijf op de 
hoogte van deze campagne en meld je aan voor de nieuwsbrief van De Jonge 
Jury (zie onderaan de pagina). 
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Brochure Lezen op de pabo 

Op 31 januari vond OP KOP! het pabocongres over lezen, leesbevordering en 
literatuureduactie van Stichting Lezen plaats, een congres voor pabodocenten 
en -studenten. Stichting Lezen heeft daar de nieuwe brochure Lezen op de 
pabo; Praktijkervaringen van NHL Stenden Groningen en Biblionet 
gepresenteerd. In de brochure lees je hoe de pabo en de bibliotheek hun 
samenwerking binnen de aanpak de Bibliotheek op school ervaren. Lees meer 
>>>   

 

Website Jeugbibliotheek.nl aangepast 

Op basis van de uitkomsten van een usability-onderzoek heeft 
Jeugdbibliotheek diverse aanpassingen doorgevoerd op de site. De 
opvallendste aanpassing is dat de content van de aparte Lezen- en 
Wetenpagina's is samengevoegd op de homepage van de verschillende 
leeftijdscategorieën. En de links onder de menubalk vallen meer op. Lees meer 
>>>   

 

Agenda 

• 3 maart: Webinar Masterclass analyse monitorgegevens po  
• 24 maart: Netwerkbijeenkomst Monitor vo (Utrecht) 
• 1 april: Lezen Centraal - doorgaande leeslijn (Den Bosch) 
• 18 april: Middag van het Kinderboek (Amsterdam) 
• 26 april: Het Mooie Kinderboekenfestival (Hoogeveen) 
• 12 mei: Makkelijk Lezen Dag (Ede) 
• 13 mei: Annie M.G. Schmidtlezing (Den Haag) 
• 31 mei 2020: Het Mooie Kinderboekenfestival (Amsterdam) 
• 3 juni 2020: Dag van de Jonge Jury (Utrecht) 
• 14 juni 2020: Het Mooie Kinderboekenfestival (Den Bosch) 

  

 

 

   

 
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). 
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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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