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Leesoffensiefsubsidie biedt kansen voor de
Bibliotheek op school
Begin oktober ondertekenden vertegenwoordigers van Rijk, provincies en
gemeenten samen met KB, VOB en SPN het Bibliotheekconvenant 2020-2023.
Het bestrijden van laaggeletterdheid door middel van leesbevordering (het
leesoffensief) is in het convenant één van de drie maatschappelijke opgaven
van de bibliotheek. Er komt een subsidieregeling voor basisbibliotheken om het
leesoffensief ten uitvoer te brengen. Deze subsidieregeling is uitermate
geschikt voor het versterken van de Bibliotheek op school. Lees meer >>>

Gevolgen striktere coronamaatregelen voor
trainingen
Kunst van Lezen heeft dit najaar voor BoekStart en de Bibliotheek op school
een mooi palet van trainingen aangeboden. Allemaal vol. Nu er striktere
coronomaatregelen gelden, hebben we de volgende besluiten genomen.

•
•

We stellen de trainingen uit waarvoor een kwalitatieve online variant
op korte termijn niet haalbaar is.
De trainingen die wel online worden aangeboden, gaan door op de data
zoals eerder afgestemd.

Alle deelnemers hebben persoonlijk bericht ontvangen over hun training.

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)
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.
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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.

