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Vanaf juni komt een aparte nieuwsbrief de Bibliotheek op school voor het vo & mbo.
Interesse? Meld je aan door te mailen naar: info-VO@debibliotheekopschool.nl.

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs
Op 10 mei 2021 is de menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke
maatregelen gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de
maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader
van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na corona. De menukaart en
meer informatie zijn te vinden op de site van het NPO. Het Kernteam Jeugd en
Onderwijs zette de aanknopingspunten voor bibliotheken op een rij. >>>

Monitorresultaten 2020
De resultaten van de monitormeting 2020 zijn sinds half april beschikbaar via
het rapportageportal. Wist je dat 1555 scholen uit het po en 63 scholen uit het
vo de vragenlijst invulde? Een resultaat dat er, gezien de omstandigheden,
mag zijn. Voor de meting van 2020 verschijnen geen landelijke analyses voor
de monitoren po en vo. De landelijke resultaten zijn via de portal
vanzelfsprekend beschikbaar en wij ondersteunen je graag met het inzetten
van de resultaten in de terugkoppeling en verdere samenwerking met scholen.
Bekijk hier de tips >>>

Tools planmatig werken
Een belangrijk pijler van de aanpak de Bibliotheek op school is het planmatig
werken aan leesbevordering. Niet vanuit de behoefte om alles vast te leggen
en te toetsen, maar met het doel optimale kwaliteit te bieden aan onze
samenwerkingspartner, de school. Een belangrijke fase bij het planmatig
werken komt er aan: het verwerken van de Monitorresultaten, verrijkt door het
gesprek met de school, het vertalen hiervan naar een nieuw schooljaarplan en
misschien een aangepast meerjarenplan. Wij helpen je op weg met deze tools.
Bekijk de tools >>>

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Ilona Potter van Bibliotheek Lek & IJssel.
Ilona is trots op haar Bibliotheek op school en de bewuste keuzes die zij
maken! Nieuwsgierig? Lees hier het hele interview >>>

Trainingsaanbod najaar 2021
Er staan verschillende trainingen voor BoekStart en de Bibliotheek op school
op de planning: van Leesconsultent BoekStart, Meertaligheid bij de Bibliotheek
op school tot Onderwijsrelaties bouwen en borgen. De hoop en verwachting is
deze trainingen zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden. Nieuwsgierig naar
het aanbod? Lees meer >>>

Webinar 25 werkvormen leesbevordering in het mbo
Stichting Lezen organiseert op dinsdag 15 juni om 15.30 uur een webinar over
werkvormen leesbevordering in het mbo. Dit webinar is het derde deel van een
drieluik; de twee eerdere delen zijn nog terug te zien. Tijdens die webinars
stonden de publicaties Meer lezen, beter in taal - mbo, Lezen over
burgerschapsthema’s en Ondergedoken als Anne Frank centraal. Aanmelden
voor het derde deel kan binnenkort; houd hiervoor biebtobieb in de gaten.
Bekijk alvast de eerste twee webinars terug >>>

Samen aan de slag met de e-learning Digistart
Heb je belangstelling voor de e-learning Digistart in de Bibliotheek Campus,
maar wil je deze niet alleen doen? Op 14 en 24 juni is er de mogelijkheid om
via teams de trainingen 0 tot 6 jaar en/of 4 tot 12 jaar gezamenlijk te doen.
Tijdens de training maak je onder andere kennis met bronnen die betrouwbare
informatie bieden, leer je websites kennen waarop je geschikte media voor
kinderen kunt vinden en wordt er stilgestaan bij de visie en het beleid van
bibliotheken op het vlak van mediaopvoeding. Interesse? Meld je aan >>>

Wie wordt De Nationale Voorleeskampioen 2021?
Op woensdag 26 mei 2021 vindt de landelijke finale van De Nationale
Voorleeswedstrijd plaats. De achtentwintigste editie van deze
leesbevorderingscampagne gaat, vanwege corona, voor het eerst online!
Vanuit TivoliVredenburg gaan de twaalf provinciale voorleeskampioenen
digitaal hun voorleestalent tonen. Je bent van harte uitgenodigd om de
livestream te volgen. De finale start om 10.30 uur op
denationalevoorleeswedstrijd.nl en op YouTube.

Webinar Lezen in het vmbo
Lezen in het vmbo – het is een vak apart! Welke titels zijn geschikt voor het
vmbo? En hoe krijg je leerlingen (met plezier) aan het lezen? NBD Biblion
organiseert op 8 juni een webinar, speciaal voor docenten Nederlands op het
vmbo en educatief adviseurs. Ze bespreken uitdagingen en valkuilen met
vmbo-docenten en gaan in gesprek met Tanja de Jonge over haar
Werkvormenboek leesbevordering. Deel de uitnodiging ook met vmbodocenten uit jouw netwerk! Meld je aan >>>

KinderboekenGids 2021/2022: bestellen tot 2 juni
Scholen en bibliotheken kunnen nog tot 2 juni materialen bestellen voor de
grootste kinderboekencampagnes. De KinderboekenGids is online te lezen en
er is een onderwijsplatform waar je alles kunt bestellen en later in het jaar de
lessen kunt vinden. Alles op één plek voor een schooljaar vol leesplezier.
Bekijk het onderwijsplatform >>>

Webinar De Weddenschap
Wat is het belang van de leesbevorderingscampagne De Weddenschap voor
het vmbo en mbo? Hoe werkt De Weddenschap precies en welke
mogelijkheden biedt de campagnesite? En met welke titels kunnen leerlingen
meedoen aan De Weddenschap? Donderdag 24 juni om 15.30 uur organiseert
Stichting Lezen een webinar over De Weddenschap. Aanmelden kan
binnenkort; houd hiervoor biebtobieb in de gaten. En nodig alvast de docenten
in je werkgebied uit.

Nederland Leest Junior
In november staat Katvis van Tjibbe Veldkamp centraal tijdens Nederland
Leest Junior. Bij deze speciale editie wordt zoals ieder jaar ook een lesbrief
gemaakt. Scholen kunnen dit pakket ook zelf bestellen. Stem daarom af met
de scholen in je omgeving om dubbele bestellingen te voorkomen. Dit jaar
kunnen bibliotheken en scholen ook een pakket bestellen voor het voortgezet
onderwijs: 32 exemplaren van De wandelaar met een lessuggestie. Beide
boeken sluiten aan op het thema van Nederland Leest ‘Over de grens’. Lees
meer >>>

Webshop van NBD Biblion voor bibliotheken en
onderwijs
De nieuwe Webshop voor het onderwijs van NBD Biblion is gelanceerd. De
pagina is gebruiksvriendelijker, bevat meer aanbod en biedt meer
keuzemogelijkheden. De webshop is voor bibliotheken en scholen. Het
bestelkanaal boekenopschool is daarmee niet meer beschikbaar. Op deze
pagina kun je lezen over de nieuwe opzet en het webinar over de werkwijze
terugkijken. Of bekijk direct de Webshop voor het onderwijs >>>

Nieuw in de toolkit
•

Brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo (herziening)
Kees Broekhof heeft in deze herziening actuele ontwikkelingen en
onderzoeksresultaten toegevoegd. Bijvoorbeeld over diep lezen,
digitaal lezen en het leeshonger-model. Nieuw in de toolkit >>>

Agenda 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 mei: finale De Nationale Voorleeswedstrijd
2 juni: finale De Pabo Voorleeswedstrijd
8 juni: webinar Lezen in het vmbo
9 juni: Dag van de Jonge Jury
13 juni: Het Mooie Kinderboekenfestival Den Bosch
15 juni: webinar 25 werkvormen leesbevordering in het mbo
18 juni: Geef een prentenboek cadeau
19 juni: BoekStartDag
24 juni: webinar De Weddenschap

•
•

4 juli: Het Mooie Kinderboekenfestival Amsterdam
5 oktober: Makkelijk Lezen Dag

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.

