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We hebben alle trainingsbijeenkomsten t/m 6 april afgelast om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Het betreft de trainingen uit het
Opleidingshuis voor BoekStart en de Bibliotheek op school voor
bibliotheekmedewerkers.

Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school 2020
In 2020 vervalt voor het primair onderwijs het onderscheid tussen Impuls- en
Stimuleringsregeling. Er komt één regeling, bedoeld voor bibliotheken die op
maximaal 50% van de scholen in hun werkgebied een Bibliotheek op school
hebben. Neem contact op met je POI als je gebruik wilt maken van de
regeling. Omdat er een beperkt aantal regelingen kan worden gefinancierd, is
er net als in voorgaande jaren een verdeling per provincie gemaakt. De POI’s
kunnen de stimuleringsgelden tot 1 juni aanvragen bij Stichting Lezen. Lees
meer >>>

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school
Alweer het derde deel van onze interviewreeks Whakahihi! Deze keer laten we
lees- en mediaconsulent Ingrid Verwer van De nieuwe bibliotheek in Almere
aan het woord over haar werk voor de Bibliotheek op school. Lees waarom
Ingrid startende leesconsulenten adviseert om bij een andere bibliotheek op
werkbezoek te gaan. Je vindt het interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep
op Biebtobieb. Lees meer >>>

Kinderjury: lezersprijs Kinderboekenweek
Wat is het beste kinderboek van vorig jaar? Tijdens de Leesweken van 4 maart
t/m 10 mei worden alle kinderen van 6 t/m 12 jaar aangemoedigd boeken uit
2019 te lezen. Gedurende de Stemweek van 11 mei t/m 17 mei kunnen de
kinderen stemmen op hun favoriete boek. De winnaars worden op 24 juni
bekendgemaakt. Doen jouw scholen ook mee aan de Kinderjury? In de toolkit
Lezen vind je een geactualiseerde versie van de Instructie Kinderjury. Kijk ook
op de site van de Kinderjury voor meer inspiratie.

Monitor: tools voor instructie en promotie
Om bibliotheken te ondersteunen bij het inzetten van de Monitor de Bibliotheek
op school hebben we de afgelopen tijd nieuwe tools ontwikkeld. Voor
bibliotheekmedewerkers die voor het eerst gaan werken met de Monitor zijn er
een handleiding en een webinar. Daarnaast hebben we het webinar
Masterclass analyse monitorgegevens po, de handreiking Meedoen met de
Monitor; Scholen opnieuw motiveren voor de Monitor de Bibliotheek op school
en de promotiefilm over het belang van de Monitor gemaakt. Lees meer >>>

NBD Biblion Jeugdspecialist: meld je collega nu aan
De beste jeugdboekenspecialist weet alles over kinderboeken, houdt de
collectie op peil en zorgt voor een uitdagende en veilige leesomgeving voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze bevlogen jeugdspecialist verdient een prijs:
de NBD Biblion Jeugdspecialist 2020! Ken jij zo’n topper van een
jeugdbibliothecaris, leesconsulent of leescoach? Meld deze collega dan voor 19
april aan! De winnaar neemt naast de titel ook een geldprijs in ontvangst van
€ 500, te besteden aan een project binnen de bibliotheek die de jeugdafdeling
ten goede komt.

Vakantielezen 2020 - doorlezen loont!
Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting de Versterking het
project Vakantielezen aan. Er kunnen maar liefst 7.500 kinderen uit groep 3 en
4 in krimp- en anticipeerregio’s deelnemen. De POI ontvangt de gevulde
Vakantieleestasjes, benadert zelf de biblioheken in hun regio en verdeelt de
tasjes. De educatieve diensten in de grote steden en POI’s die niet in een
krimp- en anticipeergebied werkzaam zijn kunnen alleen losse tassen
bestellen. Lees meer >>>

Training Leesconsulent po volledig vernieuwd
De training Leesconsulent primair onderwijs is onverminderd populair en heeft
sinds de start in 2012 al ongeveer 620 gecertificeerde leesconsulenten
afgeleverd. Daar zijn we trots op. We merken echter dat de populatie van de
cursisten aan het veranderen is: minder doorstromers vanuit de bibliotheek op
mbo-niveau en meer nieuwe instromers op hbo- of soms zelfs academisch
niveau. Vaak hebben deze instromers een onderwijsachtergrond. Daarom zijn
we de training Leesconsulent primair onderwijs volledig aan het vernieuwen.
Lees meer >>>

De Bibliotheek op school 2020-2024
Goed nieuws! Er kan weer vijf jaar geïnvesteerd worden in de opleidingen rond
leesbevordering, in stimuleringsregelingen voor nieuwe Bibliotheek op schoolscholen en in het borgen en verdiepen van de kwaliteit van de Bibliotheek op
school. In januari 2020 is namelijk een nieuwe beleidsperiode van vijf jaar
gestart van het landelijk programma tegen laaggeletterdheid, Tel mee met
Taal. Wil je meer weten over de speerpunten uit de aanvraag van Kunst van
Lezen? Lees meer >>>

Vlogboek over lezen
Waarom lezen mensen? Waarom is Netflix kijken leuker dan lezen? En wat is
de toekomst van het boek? In de vijfdelige videoserie Vlogboek over lezen
duikt Jörgen Apperloo de wereld van het lezen in. Een ontdekkingstocht langs
feiten, hardnekkige mythes en interessante weetjes. De video’s zijn bedoeld
voor lezers en leesbevorderaars, en specifiek voor docenten en leerlingen om
daarna een discussie in de klas te houden over de vraag die steeds centraal
staat.

Boekenzoeker.be volledig vernieuwd
'Op zoek naar een boek dat bij je past? Boekenzoeker helpt je kiezen.' Met die
slogan lanceert Iedereen Leest de volledige vernieuwde website
boekenzoeker.be. De opzet van Boekenzoeker blijft hetzelfde: jonge lezers van
0 tot 18 jaar helpen in hun zoektocht naar een boek dat aansluit bij hun
interesses. Maar er zijn ook een heleboel nieuwe elementen, zoals de vijf
zoekcriteria, lees- en luisterfragementen. Wil je Boekenzoeker promoten?
Bestel het promotiemateriaal via Iedereen Leest.

Agenda (onder voorbehoud)









10 april: Geef een prentenboek cadeau
18 april: Middag van het Kinderboek (Amsterdam)
26 april: Het Mooie Kinderboekenfestival (Hoogeveen)
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)
17 september (was 12 mei): Makkelijk Lezen Dag (Ede)
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