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Online bronnen voor taal- en leesplezier 1 

Voor leesconsulenten en leerkrachten hebben we een lijst gemaakt met online 
bronnen voor taal- en leesplezier. Leerkrachten kunnen deze pdf gemakkelijk 
delen met ouders. Gekozen is voor een beperkte lijst met veelal landelijke 

bronnen (non-profit) waarbij zowel kwantiteit als kwaliteit van het materiaal 

gewaarborgd is, en die (al dan niet gratis) ook op langere termijn beschikbaar 
zijn. Deel deze pdf vooral met de leerkrachten in jouw werkgebied.  

 

Online bronnen voor taal- en leesplezier 2 

Niet alleen de Bibliotheek op school heeft een overzicht met online bronnen 
gemaakt, ook andere organisaties hebben dat gedaan. Zo vult Stichting Lezen 
wekelijks het overzicht op haar site aan met activiteiten om de leesbevordering 

thuis voort te zetten. Neem ook zeker een kijkje in de groep CrisisBieb waar 
bibliotheken terecht kunnen met vragen en tips over de bibliotheek tijdens de 
coronacrisis. En ook POI’s zoals ProBiblio, Cubiss en Rijnbrink hebben 
leesbevorderingstips voor deze coronatijd. 

 

 

ThuisBieb: e-books voor iedereen 

De deuren van de scholen en bibliotheken zijn gesloten, maar online is de 
bibliotheek open! Met de ThuisBieb-app kunnen leerlingen thuis gewoon 

doorlezen. In de app staan 100 e-books voor iedereen. Dus ook als leerlingen 
géén lid zijn van de bibliotheek! Er zijn zowel titels beschikbaar voor 
basisschoolleerlingen als voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zelfs 
titels voor de leeslijst. Lees meer over de ThuisBieb en de VakantieBieb en de 
communicatie naar het onderwijs. 
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Opleidingen najaar 2020 

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis bieden we ook 
komend najaar weer met veel plezier trainingen aan. Start je net als 

leesconsulent? Dan is de volledig vernieuwde opleiding Leesconsulent de 
Bibliotheek op school precies wat je zoekt. Heb je al meer ervaring en wil je je 
graag verder professionaliseren? Kies een van de andere trainingen uit ons het 
najaarsaanbod: Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, 
Leesconsulent BoekStart, BoekStartcoach, Van uitvoerder naar 
gesprekspartner of Onderwijsrelaties bouwen en borgen. Lees meer >>> 

 

 

Bestel de KinderboekenGids 2020/2021 

Van 20 april t/m 20 mei kunnen scholen materialen bestellen voor de grootste 
kinderboekencampagnes. De papieren gids wordt dit jaar ná de start van de 
bestelperiode naar de scholen verstuurd in verband met de sluiting van de 
scholen door de coronacrisis.  
De online versie is vanaf 20 april beschikbaar via Kinderboekengids.nl. Wil je 
een papieren versie van de KinderboekenGids ontvangen? Dat kan! Meld je 
aan via het formulier KinderboekenGids. 

  

 

Stimuleringsregeling: de auteur als leesbevorderaar 

Een vast onderdeel van de nieuwe Stimuleringsregeling is de auteur als 
leesbevorderaar. De bibliotheek kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om 
dit onderdeel in te vullen. Zo kun je een schrijversbezoek organiseren via de 

Schrijverscentrale of een digitale Schoolschrijver-maand via De 
Schoolschrijver. In de toolkit vind je een overzicht. Bespreek de mogelijkheden 
met de school en kies wat in jullie ogen het meest oplevert. 

 

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

Suze Mendes van Bibliotheek Hoogeveen werkt al veertig jaar in de bibliotheek 
en heeft een schat aan ervaring. Met veel plezier vertelt Suze in het vierde 
deel van onze interviewreeks Whakahihi! over haar werk voor de Bibliotheek 
op school. Haar wens voor de toekomst: dat er meer uren komen voor 

leesconsulenten om de scholen te ondersteunen. Gemeentes kunnen daar ook 
een rol bij spelen, denkt ze. Je vindt het interview in de Jeugd & Onderwijs po-
groep op Biebtobieb. 

 

 

Nederland Leest Junior 

In november staat Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels 
centraal tijdens Nederland Leest Junior. Bij deze speciale editie wordt zoals 

ieder jaar ook een lesbrief gemaakt. Let op: de bestelperiode voor bibliotheken 
gaat dit jaar 6 mei van start, scholen kunnen al vanaf 20 april bestellen. Hou 
dus goed contact met de scholen in je omgeving om dubbele bestellingen te 
voorkomen. Meer informatie over Nederland Leest volgt begin mei. Lees meer 
>>> 
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Samenwerking met meer locaties vo 

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale 
geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder 
andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Met landelijke 
programma’s zoals de Bibliotheek op school en ook in lokaal ontwikkelde 
programma’s en initiatieven. Dat blijkt uit onderzoek dat via het 
Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is uitgevoerd. Lees meer >>>   

 

Stimuleringsregeling voor mbo 

Voor de Bibliotheek op school mbo is er komend studiejaar voor het eerst een 

stimuleringsregeling. In de overgang van pilot- naar stimuleringsregeling 
werken we met een uitgebreid aanvraagformulier. Er is geld beschikbaar voor 
maximaal zeven bibliotheken/mbo-opleidingen om de aanpak in te voeren. 
Daarnaast is er geld voor drie roc’s met de opleiding Pedagogisch Werk en 
Onderwijs om de beroepsvaardigheden van hun studenten rond (voor)lezen en 

leesbevordering te vergroten. De POI’s kunnen de regeling tot 1 september 
aanvragen bij Stichting Lezen. Lees meer >>> 

  

 

Agenda (onder voorbehoud) 

• 12 juni: Geef een prentenboek cadeau  

• 24 juni: bekendmaking winnaars Kinderjury en NBD Biblion 
Jeugdspecialist van het Jaar 

• 17 september (was 12 mei): Makkelijk Lezen Dag (Ede) 

• 24 november: Dag van het Literatuuronderwijs (Rotterdam) 

• 10 december: Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen (Amsterdam) 

  

 

 

   

 
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. 
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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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