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Op 24 juni wordt de eerste nieuwsbrief de Bibliotheek op school voor het vo & mbo verstuurd.
Interesse? Meld je aan door te mailen naar: info-VO@debibliotheekopschool.nl.

Geef een prentenboek cadeau
Op vrijdag 18 juni gaat Geef een prentenboek cadeau 2021 van start. De
klassieker Max en de Maximonsters van Maurice Sendak is het centrale boek
van de campagne. Het prentenboek is voor € 2,50 te koop in de boekhandel.
Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Wil je met dit boek
aan de slag? In de toolkit Activiteiten vind je de Instructie bij Geef een
prentenboek cadeau.

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Marijt van Kesteren-Pronk van Bibliotheek
Haarlemmermeer. Haar favoriete werkvorm is de boekenkring, waar zowel
kinderen als leerkrachten een rol hebben. Nieuwsgierig? Lees hier het hele
interview >>>

Hoge respons Monitor-enquête
In april deed het kernteam een oproep om een enquête in te vullen over de
Monitor de Bibliotheek op school. De respons was hoog: 128 mensen hebben
de moeite genomen de vragenlijst in te vullen en met ons mee te denken over
de huidige vragenlijsten. De resultaten nemen we mee bij de technische en
inhoudelijke update die de Monitor dit jaar zal krijgen. Lees verder >>>

Voorleeskampioenen!
De winnaars van de Voorleeswedstrijden zijn bekend! Op 26 mei werd
Mohammed Oulad uit Delft de Nationale Voorleeskampioen. Hij las voor uit
Blauwe plekken van Anke de Vries. Een week later was de landelijke finale van
De Pabo Voorleeswedstrijd in Utrecht. Die werd gewonnen door Yvanne de
Jong van Pabo Hogeschool Rotterdam, die de jury ‘overrompelde’ met haar
voorleesfragment. De Nationale Voorleeswedstrijd en De Pabo
Voorleeswedstrijd zijn een initiatief van Stichting Lezen. Bekijk de aftermovie
van de NVW en de aftermovie van de PVW.

Bibliotheekmonitor
Half juli starten drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek
en het onderwijs: voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs.
De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor. Met de resultaten
wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor
kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven.
Binnenkort ontvangt de contactpersoon van jouw bibliotheek een uitnodiging
om alle gegevens in te vullen. Lees verder >>>

Onderzoek collectievorming
De Universiteit Leiden doet in samenwerking met Stichting Lezen onderzoek
naar de keuzes die gemaakt worden door bibliotheken bij het vormen van een
collectie voor een schoolbibliotheek. Medewerkers die hiermee te maken
hebben ontvingen enkele weken geleden een bericht hierover van hun POI.
Invullen van de vragenlijst kan nog steeds, de invultermijn loopt tot en met
vrijdag 25 juni. Lees verder >>>

Doorlezen in de vakantie met Boek 'n Trip!
Op 1 juli start Boek ’n Trip! Tijdens deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl
kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven. Gewoon op hun tablet. Met de
gratis online Bibliotheek-app downloaden ze de leukste e-books en
luisterboeken. Ook als ze nog géén lid zijn van de bieb! In de toolkit
Activiteiten vind je de Instructie Boek ’n Trip voor leesconsulenten.

Trainingsaanbod najaar 2021
Er staan verschillende trainingen voor BoekStart en de Bibliotheek op school
op de planning: van Leesconsulent BoekStart en Meertaligheid bij BoekStart /
de Bibliotheek op school tot Onderwijsrelaties bouwen en borgen. De hoop en
verwachting is deze trainingen zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden.
Voor sommige trainingen zijn nog maar een paar plekken beschikbaar, dus
meld je snel aan via de Bibliotheek Campus. Lees meer >>>

Cursus Open Boek is vernieuwd
De cursus Open Boek, de opleiding tot leescoördinator, is ingrijpend gewijzigd.
Alle informatie over de nieuwe cursus vind je in de flyer Open Boek 3.0. De
herziene cursus is ook interessant voor leescoördinatoren die eerder de cursus
Open Boek 2.0 volgden. Vanwege de uitbreiding van het aantal
cursusbijeenkomsten (van 4 naar 5) en het feit dat er jarenlang geen
prijsverhoging is geweest, is de adviesprijs (inclusief het handboek van Jos
Walta) verhoogd naar 450 euro inclusief btw. Bekijk hier wie in jouw regio de
cursus organiseert.

Nieuw in de toolkit
•

PowerPoint-sjablonen de Bibliotheek op school po en vo
Nieuw in de toolkit >>>

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 juni: Geef een prentenboek cadeau
19 juni: BoekStartDag
23 juni: bekendmaking winnaars Kinderjury
23 juni: bekendmaking winnaar NBD Biblion Jeugdspecialist
23 juni: bekendmaking winnaar Hotze de Roosprijs
4 juli: Het Mooie Kinderboekenfestival Amsterdam
5 oktober: Makkelijk Lezen Dag
6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek
1 tm 31 oktober: Maand van de Geschiedenis

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

Deze nieuwsbrief hoort bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Dit programma is ontwikkeld
door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma
uit. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.
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.

