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Handreiking bouwstenen en COVID-19 

Sinds 11 mei gaan alle leerlingen in het basisonderwijs weer (deels) naar 
school. De PO-Raad geeft aan dat externe partijen nog niet gewenst zijn in de 
school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te houden. Wat dat 
betekent voor jouw werk lees je in de handreiking en het FAQ-document van 

het kernteam. Lees ook hoe SLO scholen adviseert in prioriteren leerdoelen: 

lezen en leesbevordering zouden hoge prioriteit moeten krijgen. Lees meer 
>>> 

 

 

Trainingen 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 >>> 

 

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

In onze interviewreeks Whakahihi! komt deze keer leesconsulent Marlon van 
Rijn van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen aan het woord over haar werk 

voor de Bibliotheek op school. Lees waarom Marlon zo van leesgeprekken 
houdt en hoe zij ervoor zorgt dat de Bibliotheek op school van de hele school 
wordt. Je vindt het interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep op Biebtobieb. 
Lees meer >>>   
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Vakantielezen 2020 

Met een deelname van meer dan 7.000 kinderen is de inschrijving voor 
Vakantielezen (Stichting De Versterking en Stichting Lezen) gesloten. 

Bibliotheken kunnen nog tot 1 juni lege Vakantieleestasjes (€ 0,99 per stuk) 
bestellen in het bestelportal. Op Leesplan.nl zijn verschillende materialen voor 
in het tasje te downloaden. Het Zomertopboek, een aantrekkelijk vakantie-
doe-boek voor beginnende lezers, is ook nog te bestellen voor € 0,55 per stuk. 
En in juni is op Kinderboekenambassadeur.nl een filmpje beschikbaar van 
Manon Sikkel voor ouders van Vakantielezers. 

 

 

Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school 

werkt 

In de brochure Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt van 
Stichting Lezen wordt beschreven wat in 2019 het bereik is van deze 

leesbevorderingsprogramma’s en hoe het leesbevorderingsnetwerk eruitziet. 
Deze brochure is een herziening van Kunst van Lezen werkt. Je bent van harte 
welkom om de brochure door te sturen naar de gemeente en scholen binnen je 
werkgebied. Lees meer >>> 

  

 

Kwestie van Lezen: leesmotivatie in het onderwijs 

Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én tegelijkertijd minst 
gemotiveerde lezers. Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat? Makkelijker 
gezegd dan gedaan, natuurlijk. In de nieuwe Kwestie van Lezen (nr. 17) 
worden handvatten geboden. En ken je de andere edities uit de reeks Kwestie 
van Lezen van Stichting Lezen al? In deze reeks wordt beschreven wat de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar (voor)lezen betekenen voor 

de werkvloer, voorzien van praktische tips. 

 

 

Opbrengsten Digitaal Digistart Congres 

Van 26 maart t/m 3 april 2020 vonden de Media Ukkie Dagen plaats. Dit jaar 
in een digitale setting vanwege het coronavirus. De KB heeft het Digistart 
Congres omgevormd tot het Digitale Digistart Congres en dagelijks blogs 

geplaatst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van mediaopvoeding 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En de Mediawolk is ontwikkeld, een poster met 
vragen over media, die ouders aan kinderen kunnen stellen. Lees meer >>> 
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Bibliotheekmonitor primair onderwijs 

Vrijwel alle bibliotheken en scholen werken nauw met elkaar samen om 
kinderen in het basisonderwijs zoveel mogelijk in aanraking te brengen met 

boeken en lezen. Ze doen dat onder meer op het gebied van leesbevordering 
en digitale geletterdheid. Het aantal schoollocaties dat met de Bibliotheek op 
school werkt, groeit nog steeds: in het schooljaar 2018-2019 sloten zich zo’n 
200 nieuwe schoollocaties aan. Dat blijkt uit onderzoek dat via de 
Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) is uitgevoerd. Lees meer >>> 

  

 

Uitgebreid Kinderopvangpakket bij De Nationale 

Voorleesdagen 

Ieder jaar ontvangen alle kinderdagverblijven en peutergroepen in december 
een gratis promotiepakket voor De Nationale Voorleesdagen. Dit jaar is er ook 
een uitgebreider Kinderopvangpakket met uitgewerkte lessen bij de 
Prentenboek Top 10. Daarmee kunnen pedagogisch medewerkers van het 

voorlezen een rijke activiteit maken. Verder zit in het pakket de unieke mini-
editie van Coco kan het!, het Prentenboek van het Jaar, en een voorleesknuffel 
van de schattige hoofdpersoon Coco. Lees meer >>> 

  

 

Update leermiddelengids po en vo 

De leermiddelengids informatievaardigheden voor primair en voortgezet 

onderwijs hebben beide begin 2020 een update gehad. Deze gidsen bieden je 
handvatten om scholen te ondersteunen bij het maken van keuzes in landelijk 
beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. De po-gids bevat nu 

een aantal FutureNL-pakketten. De vo-gids is o.a. aangevuld met leermiddelen 
voor het mbo. Lees meer >>> 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4953&mailid=400
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4962&mailid=400
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=4954&mailid=400


Vooronderzoek jeugdcollecties 12-18 jaar 

Maurits van der Graaf heeft in het kader van Kunst van Lezen en het 
Gezamenlijk Collectieplan een vooronderzoek uitgevoerd naar jeugdcollecties 

voor 12-18 jaar bij bibliotheken en scholen. Dit vooronderzoek biedt een 
overzicht van de situatie van collecties in het voortgezet onderwijs en wat er 
bekend is over het lees- en leengedrag van jongeren. De breukvlakken tussen 
po en vo en tussen 17 en 18 jaar komen aan de orde, evenals het digitaal 
lees- en luistergedrag van jongeren. Lees meer >>> 

  

 

Agenda 

• 20 mei: bekendmaking winnaars De Weddenschap  

• 3 juni: bekendmaking winnaars Jonge Jury  

• 12 juni: Geef een prentenboek cadeau  

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

• 10 november: Cubiss Kennisdag (Tilburg) 

• 24 november: Dag van het Literatuuronderwijs (Rotterdam) 

• 30 november: Makkelijk Lezen Dag (Ede) 

• 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. 

  

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 
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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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