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Gevolgen nieuwe coronomaatregelen voor trainingen 

Wat betekenen de striktere coronamaatregelen van eind september voor de 
trainingen BoekStart en de Bibliotheek op school? De voorkeur gaat uit naar 
fysieke bijeenkomsten, uiteraard in een ruimte die coronaproof is. Waar 
mogelijk kijken we of de fysieke bijeenkomsten omgezet kunnen worden in 
onlinetrainingen. Lukt dit niet dan wordt de training verplaatst naar een later 
tijdstip. Bij elke optie staan de veiligheid van de deelnemers en de trainer, en 
de kwaliteit van de training voorop. Medio oktober beslissen we voor elke 
training welke optie van toepassing is. Daarna ontvangen alle deelnemers 
persoonlijk bericht over hun training via de mail. 

 

 

Veel aandacht voor leesvaardigheid 

Het Leesoffensief wacht nog op het ministeriële startsein, maar het gebrek aan 
leesvaardigheid en leesmotivatie bij Nederlandse kinderen en jongeren staat 
volop in de belangstelling. Woensdag 23 september hield de Tweede Kamer 
een rondetafelgesprek over de afgenomen leesvaardigheid. Zondag 27 
september wijdde Arjen Lubach een groot deel van zijn uitzending aan het 
verband tussen het vak begrijpend lezen en de afnemende leesvaardigheid en 
leesmotivatie. Lees meer >>> 

 

 

Samen voor effectief leesonderwijs 

Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend 
lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale 
schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project 
om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief 
leesonderwijs. Bij dit project gaat een leernetwerk van leerkrachten en 
leesconsulenten aan de slag onder begeleiding van NHL Stenden Hogeschool. 
Lees meer >>> 
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Scholencommunicatie online Bibliotheek-app 
gepauzeerd 

De KB heeft besloten de online Bibliotheek-app campagne af te schalen om 
nieuwe appgebruikers en binnenkomende klantvragen beter te stroomlijnen. 
De scholencommunicatie voor het voortgezet onderwijs die gepland stond op 1 
oktober is gepauzeerd tot de app voor iedereen goed werkend is. Wil je op de 
hoogte blijven? Volg de Jeugdbibliotheek op MetdeKB. Voor meer info over de 
app: jeugdbibliotheek.nl/app.  

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

Maandelijks laten we leesconsulenten en onderwijsspecialisten in onze rubriek 
Whakahihi! aan het woord over het werk voor de Bibliotheek op school. Dit 
keer is dat leesconsulent Rosanne Venema-Mol van Bibliotheek Oosterschelde. 
Waarom heeft voormalig leerkracht Rosanne voor de bibliotheek gekozen? En 
wat vindt ze van het imago van de bibliotheek? Lees het interview in de Jeugd 
& Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>>   

 

Start Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021 

De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat 
open van 30 november 2020 t/m 12 februari 2021. In deze periode kunnen 
leraren, leerlingen én leesconsulenten de onlinevragenlijsten invullen. 
Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 16 november aan de 
slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele 
informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang. 
Lees meer >>> 

 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd gaat weer van start! 

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne 
voor groep 7 & 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende 
wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het 
wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het 
enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor 
leerlingen. Alle deelnamepakketten zijn inmiddels naar de scholen verzonden, 
de schoolrondes kunnen beginnen. Wie weet zit de nieuwe Voorleeskampioen 
wel bij jou op school! Lees meer >>> 

 

 

Toolbox Leesbevordering vmbo 

ITTA UvA, Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit hebben 
samen de Toolbox Leesbevordering vmbo ontwikkeld voor docenten die 
onderbouwde keuzes willen maken om structureel aan leesbevordering te 
werken. Aan de hand van een stappenplan, checklijsten en documenten uit de 
toolbox worden handvatten aangereikt om te werken aan een positieve spiraal 
als het gaat om de leesvaardigheid en leesmotivatie van vmbo-leerlingen. Lees 
meer >>>   
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Nederland Leest Junior 2020 

Dit jaar staat het boek Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn 
Stoffels centraal tijdens Nederland Leest Junior. De campagne duurt de hele 
maand november en richt zich op schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-
leerlingen in jaar 1 en 2. Het boek kan een inspiratie zijn om met een klas in 
gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je omgeving. Zodra de 
Instructie voor Nederland Leest Junior klaar is, laten we dat weten via 
Biebtobieb. Meer informatie vind je alvast op www.nederlandleest.nl/junior. 

  

 

Openingsfilm met Manon Sikkel 

Leesconsulenten uit Groningen liepen er tijdens de lockdown in het voorjaar 
2020 tegenaan dat een grote feestelijke opening van een nieuwe de 
Bibliotheek op school-locatie met veel ouders en kinderen niet mogelijk was. 
Zij vroegen of er misschien een filmpje gemaakt zou kunnen worden met een 
rolletje voor de kinderboekenambassadeur, dat landelijk ingezet kan worden. 
Met dat idee is het kernteam de Bibliotheek op school po enthousiast aan de 
slag gegaan. Lees meer >>> 

 

 

Aan de slag met digitale geletterdheid 

De jeugd groeit op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe 
technologieën die elkaar razendsnel opvolgen. Maar wie niet goed is in taal, 
kan ook online niet mee. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie of passend 
lesmateriaal rond digitale geletterdheid? Of heb je juist behoefte aan hulp bij 
visie- en beleidsvorming rondom dit thema? In de toolkit Mediawijsheid vind je 
een praktische actiegids die je op weg helpt om als bibliotheek aan de slag te 
gaan met digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs. 

 

 

Samenwerking Bibliotheek en mbo 

In schooljaar 2020-2021 maken zes bibliotheken gebruik van de reguliere 
stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo. In de toekenning is 
met name gekozen voor nieuwe samenwerkingen en geografische spreiding. 
Daarnaast is gekozen voor een bestaande samenwerking die vrij lezen gaat 
uitbreiden naar alle BOL-opleidingen op twee locaties. Lees meer >>> 

 

 

Agenda 2020 

• Oktober 2020: Maand van de geschiedenis  
• 26 oktober: Stap op de rode loper (Leeuwarden) 
• 26 t/m 30 oktober 2020: Aftrap De Weddenschap  
• November 2020: Nederland Leest Junor  
• 6 t/m 13 november: Week van de mediawijsheid  
• 24 november: Dag van het Literatuuronderwijs  
• 30 november: Makkelijk Lezen Dag (Ede) 
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• 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. 
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