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Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Sabine Wildschut van Bibliotheek Waterland.
Sabine neemt je mee in haar mooiste herinnering, leukste werkvormen en
vertelt wat zij belangrijk vindt: ‘Het zou mooi zijn als er in de Bibliotheek op
school meer aandacht komt voor meertaligheid bij leerlingen, dat het gezien
wordt als een talent en een meerwaarde.’
Lees het hele interview >>>

Effectief leesonderwijs geven, hoe doe je dat?
Er is veel te doen over het onderwijs in begrijpend lezen. Twee jaar geleden
bracht de Taalraad hier een belangrijk advies over uit. Vorige maand
verscheen, als vervolg op dit advies, een special van de Taalunie waarin
verschillende voorbeelden worden beschreven van effectief onderwijs in
begrijpend lezen. Ook relevant voor bibliotheken, die scholen bijvoorbeeld
kunnen ondersteunen met het samenstellen van thema-collecties, bestaande
uit rijke teksten.
Lees meer >>>

Webinar over leesmotivatie
Stichting Lezen organiseert op 8 december een webinar waarin leesmotivatie
vanuit verschillende standpunten wordt belicht. Roel van Steensel bespreekt
het theoretisch kader, Marjolein Dobben en Bea Pompert vertellen over
onderzoek naar de methodiek ‘Zin in lezen’, en Paul de Maat geeft een
voorproefje van de resultaten van zijn onderzoek naar het omgaan met
leesweerstand. Het wordt een inspirerende combinatie van theorie,
wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.
Meer informatie volgt via de biebtobieb groep de Bibliotheek op school po. Zet
de datum alvast in je agenda.
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Monitor update: vooruitblik
De release van de update van de Monitor komt steeds dichterbij. Er wordt druk
geprogrammeerd en getest. Vanaf 15 november kan het voorwerk worden
gedaan door de bibliotheken: scholen en leesconsulenten invoeren, mails
versturen, etc. Op 23 november organiseren we een webinar waarin een
toelichting wordt gegeven op de belangrijkste wijzigingen in het beheer en in
de vragenlijsten. Hierover volgt meer informatie op biebtobieb.
Lees verder >>>

Verslag inspiratiewebinar Week van de
Mediawijsheid beschikbaar
Op 23 september deden 112 bibliotheekmedewerkers mee aan het
inspiratiewebinar ter voorbereiding op de Week van de Mediawijsheid. Het
verslag met alle presentaties is nu beschikbaar. Lees in dit verslag onder
andere over hoe Netwerk Mediawijsheid bibliotheken met de campagne kan
ondersteunen, de blueprint, de wegwijzer en het onderzoek ‘Online digivaardig
begint offline’.
Lees het verslag >>>

Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 2021
Van 30 november t/m 4 december vindt de NOT 2021 plaats. Het
vakevenement waar je alles te weten komt over de laatste innovaties en
ontwikkelingen in de onderwijswereld. Helaas is een aantal uitgevers er niet
bij, waardoor de Kinderboekenstraat dit jaar niet doorgaat. Maar… wij zijn er
wel! De Bibliotheek op school en BoekStart staan samen met Stichting Lezen in
stand 01.B091. De stand is gevuld met (voor)leesbevorderende materialen en
mensen. Dus tip je (voor)leescoördinatoren!
Meer informatie >>>

Agenda
6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek
1 t/m 31 oktober: Maand van de Geschiedenis
1 t/m 30 november: Nederland Leest Junior
5 t/m 12 november: Week van de Mediawijsheid
23 november: webinar Monitor de Bibliotheek op school
30 november t/m 4 december: NOT
8 december: webinar Leesmotivatie onder de loep

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