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Opleidingen en masterclass najaar 2017
In het najaar van 2017 bieden we weer een uitgebreid aanbod opleidingen en
nascholingsmodules om je als lees(media)consulent, onderwijsspecialist of
adviseur educatie te professionaliseren. Alle opleidingen vinden plaats in
Utrecht. Klik hier voor een overzicht en verwijzing naar elke opleiding, met
informatie en een aanmeldformulier.
De nieuwe Masterclass Effectief actieplan ouderpartnerschap PO vindt dit
najaar in zeven regio’s plaats en staat nu ook open voor aanmelden!
Tot slot vertellen we je hier graag meer over hoe je als medewerker van de
Bibliotheek op school je deskundigheid goed op peil houdt door het stapelen
van bijscholing bovenop je basisopleiding.

Update Monitor de Bibliotheek op school po
Op de Monitordag hebben meer dan 80 aanwezigen hun ervaringen met de
Monitor gedeeld. We hebben geïnventariseerd wat goed werkt en wat er nog
verbeterd kan worden. Met die verbeterpunten zijn we nu aan het werk, samen
met de klankbordgroep en monitordeskundige Kees Broekhof. We streven
ernaar dat ook komend schooljaar de Monitor volop en gemakkelijker ingezet
kan worden om scholen te ondersteunen bij een doelgerichte aanpak van
leesbevordering. Lees meer >>>

Aanmelden pilot Lezen voor de lijst havo/vwo
Kunst van Lezen start in schooljaar 2017/2018 een regeling voor tien pilots
Lezen voor de lijst op havo/vwo-scholen. Daarmee wordt een stap gezet in de
verbreding van de aanpak de Bibliotheek op school naar havo/vwo.
De pilots zijn ingesteld om te experimenteren met verschillende vormen van
samenwerking rondom Lezen voor de lijst, zoals het leveren van een fysieke
collectie in de school, lidmaatschap van de bibliotheek, het e-bookplatform en
de LuisterBieb. Daarnaast biedt de pilot ruimte voor o.a. het inzetten van een
leesconsulent en adviseur educatie op school en het geven van een workshop
voor leerlingen. De pilots kunnen in alle leerjaren uitgevoerd worden.
Bibliotheken en havo/vwo-scholen die al met elkaar samenwerken of van plan
zijn dat te gaan doen kunnen zich voor 1 oktober aanmelden bij hun POI. Lees
de factsheet voor meer informatie.

Zomeronderzoek van het BOP voor po en vo
Sinds drie jaar worden de landelijke bibliotheekonderzoeken uitgevoerd vanuit
het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Komende zomer zal naast het
onderzoek ‘samenwerking basisonderwijs’ voor de eerste keer een meting
rondom de samenwerking met het voortgezet onderwijs starten. Het doel is
o.a. dat bibliotheken hun opdrachtgevers (de gemeenten) op een eenvoudige
manier inzicht kunnen geven in de output (wat lever je) en outcome (wat
levert het op). Alle contactpersonen Educatie van bibliotheken ontvangen begin
juli per e-mail een uitnodiging van de KB voor het BOP. Mail voor meer
informatie naar bop@KB.nl.

Vragenlijst meting samenwerking bibliotheek en vo
Als bibliotheken en vo-scholen samenwerken, bijvoorbeeld binnen de
Bibliotheek op school vo, is het zinvol om jaarlijks te onderzoeken in hoeverre
de beoogde doelstellingen zijn gehaald en welke onderdelen en bouwstenen
van de samenwerking zijn gerealiseerd. ProBiblio heeft een vragenlijst
ontwikkeld die hier inzicht in geeft. Het is een vervolg op de 0-meting die vorig
jaar is aangeboden, maar kan ook los hiervan worden ingevuld. Als een
bibliotheek aan het begin van het schooljaar de 0-meting heeft ingevuld, dan
kan zij nu de 0-meting en 1-meting naast elkaar leggen om te zien in hoeverre
de toen geformuleerde doelen zijn behaald. Hier kunnen actiepunten voor de
toekomst uit komen. Er kan ook voor worden gekozen om bibliotheek en
school de vragenlijst afzonderlijk in te laten vullen en een gesprek over de
tevredenheid van de school t.a.v. de dienstverlening aan te gaan.
De vragenlijst/1-meting is kosteloos op te vragen bij de contactpersoon VO
van de eigen POI of via info-VO@debibliotheekopschool.nl.

Eerder verschenen nieuwsberichten
Een selectie uit recente berichten rond de Bibliotheek op school:








Wie wordt de meest mediawijze klas van Nederland?
Organisatorische materialen vakantielezen beschikbaar
Land van lezen: nieuwe website leesbevordering basisonderwijs
Bieb heeft de sleutel tot geletterdheid
Nederland Leest Junior leest over robotica in Cyber Boy
Spreken bibliotheek en school dezelfde taal?

Nieuwe en herzien tools
Sinds april zijn er een aantal tools vervangen of toegevoegd:









Filmportret van Heysem Ozciris uit 2 mavo over zijn plezier in lezen
Instructie VakantieBieb 2017 (update)
Leidraad de Bibliotheek op school VO (update voor bibliotheken en
POI’s die starten met deze aanpak)
Leermiddelengids informatievaardigheden VO (update)
Rekenmodellen PO en groep PO-scholen (toolkit login; update met
subsidieregelingen en prijsindexatie uurtarieven en opleidingen)
Rekenmodel VO (toolkit login)
Rekenmodellen BoekStart (toolkit login; update met
subsidieregelingen)

Lekker lezen in de vakantie!
Vergeet vooral niet te promoten dat kinderen/leerlingen in de vakantie af en
toe een (e-)boek pakken! Wijs op de VakantieBieb of kijk bij de tips over
Vakantielezen.
De redactie van deze nieuwsbrief wenst iedereen een fijne (lees)vakantie!

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.

