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Kijk voor de nieuwste versie van de FAQ bij Handreiking dBos po bij protocollen PORaad en VOB (3e versie, 1 september 2020) in de toolkit Netwerk & Beleid.

Bestel t/m 11 september

Coco kan het! in het Turks, Arabisch of Pools
Lezen en voorlezen in de moedertaal wordt steeds meer gezien als een
verrijking. Daarom biedt de Leescoalitie gratis vertalingen aan in het Turks,
Arabisch en Pools van het Prentenboek van het Jaar Coco kan het!. Zo kun je
straks ook meertalige kinderen en hun (groot)ouders betrekken bij De
Nationale Voorleesdagen. De miniboekjes zijn t/m 11 september 2020 gratis te
bestellen bij NBD Biblion. Wees er snel bij, want op is op!
Invullen t/m 14 september

Bibliotheekmonitor
De Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) is in volle gang. Bibliotheken kunnen de
vragenlijsten (vve, po en vo) nog invullen tot 14 september. Met de resultaten
van de Bibliotheekmonitor krijgen we als branche cijfermatig inzicht in onze
dienstverlening, ook over de Bibliotheek op school. Zo kunnen we onze
opdrachtgevers beter laten zien wat we leveren en wat ons werk oplevert. Op
bibliotheekinzicht.nl staan informatie over het nieuwe onderzoek, demo-video’s
en infographics en dashbords van de resultaten over 2019. Lees meer >>>

Bestel t/m 18 september

Folder Verrijkt vrij lezen vo
Door een sterk leesbevorderingsbeleid en goede leescultuur kan iedere leerling
ervaren hoe leuk lezen is. Vrij lezen en praten over boeken zijn, naast toegang
tot een aantrekkelijke collectie, essentieel. Een enthousiasmerende docent is
daarbij van grote betekenis. Wil jij het verhaal van de leescirkel goed
overbrengen aan docenten? Bekijk de informatievideo en bestel dan nu onze
folder Verrijkt vrij lezen voortgezet onderwijs. Lees meer >>>

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school
In onze interviewreeks Whakahihi! komt deze keer specialist educatie Karin
Wolf-Antink van Bibliotheek Noord-Veluwe aan het woord over haar werk voor
de Bibliotheek op school. Lees wat er gebeurde met de leerkacht die niets met
poëzie heeft, wat Karin het liefst zou willen voor de scholen in haar werkgebied
en welke opvallende tip zij heeft voor een startende leesconsulent. Je vindt het
interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>>

Digitale voorbereidingsles De nieuwsgierige schrijver
Om kinderen uit groep 7 en 8 goed voor te bereiden op een schrijversbezoek
hebben de Bibliotheek op school en De Schrijverscentrale de digitale
voorbereidingsles De nieuwsgierige schrijver gemaakt. Zoals een schrijver op
zoek gaat naar feiten voor de achtergrond van een verhaal, gaan de kinderen
op zoek naar de feiten achter een foto. Deze les is ontwikkeld voor het project
Auteurs voor Vrijheid, maar is nu ook algemeen inzetbaar. Bijvoorbeeld tijdens
de Kinderboekenweek. Lees meer >>>

Kennismaken met Femke Manger
Per 1 juli van dit jaar is Femke Manger aan de slag als B2Network-marketeer
Digitale Jeugdcontent bij de KB. Vanuit deze rol zal zij de digitale collectie voor
jeugd en het digitale jeugdabonnement van de KB verbinden aan de
programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Ze richt zich vooral op de
samenwerking tussen de KB, de programmaspecialisten van BoekStart en de
Bibliotheek op school bij Stichting Lezen, en de uitvoerende
bibliotheekorganisaties rondom de digitale jeugdcontent. Daarnaast heeft ze
als doel om het digitaal lezen bij de jeugd te versterken. Je kunt Femke
bereiken via femke.manger@kb.nl.

Monitor: landelijke analyses en webinars
Vlak voor de zomervakantie waren er twee activiteiten rond de Monitor. Er was
een webinar Scholen motiveren om mee te doen met de Monitor de Bibliotheek
op school. Kees Broekhof vertelt daarin hoe je het team op school (weer)
bewust maakt van de meerwaarde van de Monitor. Het webinar – gericht op
het po, maar zeker ook interessant voor het vo – is nog terug te kijken. En de
landelijke analyses van de Monitor po en vo zijn gepubliceerd. We hebben voor
beide doelgroepen de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen
voor het voortgangsoverleg met school. Lees meer >>>

25 werkvormen leesbevordering voortgezet
onderwijs
Ben je leesconsulent of docent in het voortgezet onderwijs en wil je leerlingen
graag motiveren om meer te lezen? Gebruik de folder 25 werkvormen
leesbevordering voor het voortgezet onderwijs om je op weg te helpen. We
hebben deze folder gemaakt naar het voorbeeld van de 25 werkvormen voor
het primair onderwijs. Met goede leesbevorderingsactiviteiten kan iedere
leerling ervaren hoe leuk lezen is. Deze gemakkelijke werkvormen voor een
kort moment in de klas zijn daarbij heel effectief. Lees meer >>>

Gratis introductietraining creatief schrijven en
leesplezier
Hoe ben je als leesconsulent van de Bibliotheek op school optimaal toegerust
om creatief schrijven en leesplezier op school te versterken? Volg de gratis
online introductietraining (1,5 uur) Creatief schrijven en leesplezier van De
Schoolschrijver. De training is speciaal ontwikkeld voor leesconsulenten die
zich willen oriënteren op creatief schrijven in combinatie met lezen. Je maakt
kennis met de visie en aanpak van De Schoolschrijver. De training wordt je
aangeboden door de KB en SPN. Meld je aan via Bibliotheek Campus.

Raadgedicht
Stel dat jij de dichter bent, welk woord zou je dan op de afgedekte plek
zetten? Vanaf 14 september start Raadgedicht voor het basisonderwijs (vanaf
10 jaar) weer. Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. De
lezer mag raden welk woord er moet staan. Zo denkt hij met de dichter mee
en wordt uitgedaagd creatief met taal aan de slag te gaan. Informeer je
scholen: deelname is gratis en deelnemende klassen maken wekelijks kans op
een poëziepakket. Doe zelf ook mee!

Tot 1 oktober te bekijken

Webinar De doorgaande leeslijn
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport De doorgaande leeslijn
organiseerde Stichting Lezen een webinar. Verschillende experts gaven hun
visie op een doorgaande leeslijn waarbij leesmotivatie het uitgangspunt is. Heb
je het webinar nog niet gezien? Het webinar over de doorgaande leeslijn is tot

1 oktober 2020 terug te kijken via het YouTube-kanaal van Stichting Lezen. En
bekijk ook zeker de animatie van Rogier Wieland over verschillende soorten
lezen. Lees meer >>>

Nieuwe online Bibliotheek-app
De nieuwe app van de online Bibliotheek is live! In de app staan e-books én
luisterboeken, zoals de jeugdtitels Supernova van Kass Morgan, Vijf stappen
van jou van Rachel Lippincott en Trinkets van Kirsten Smith. Ook vind je Lezen
voor de lijst-titels in de app. Als lid van de bibliotheek kun je deze boeken
gratis downloaden op je telefoon of tablet. In oktober start de Jeugdbibliotheek
met een campagne richting bibliotheken en het voortgezet onderwijs.

Nieuw in de toolkit
•
•
•
•

Netwerk & Beleid: FAQ bij Handreiking dBos po bij protocollen PO-Raad
en VOB (3e versie)
Lezen: Instructie Kinderboekenweek, lessuggesties bij zes bekroonde
boeken en vier topboeken
Lezen: 25 werkvormen leesbevordering voortgezet onderwijs
Monitor: landelijke analyses Monitor de Bibliotheek op school, webinars

Naar de toolkit >>>

Agenda 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

14 september: start Raadgedicht
18 t/m 27 september: Boekenweek voor Jongeren
19 september: bekendmaking winnaar Thea Beckmanprijs
30 september t/m 11 oktober: Kinderboekenweek
2 en 3 oktober: Drongo talenfestival ; thema: lezen
30 november: Makkelijk Lezen Dag (Ede)
24 november: Dag van het Literatuuronderwijs (Rotterdam)
10 december: Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen (Amsterdam)

Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures.

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
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.

