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Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is het nog onduidelijk of de NOT in de Jaarbeurs wel of niet door
zal gaan. Stichting Lezen heeft besloten om, gezien de huidige ontwikkelingen met corona, niet deel te nemen aan de
beurs. Er komt dus geen stand van Stichting Lezen/BoekStart/de Bibliotheek op school op de NOT.

Start Monitor 2021 - 2022

Op 15 november gaat de beheeromgeving van de Monitor de Bibliotheek op
school open. Omdat er wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige
versie van de Monitor, zullen er nieuwe instructies worden gepubliceerd, en zal
op 23 november van 9.30 - 11.00 uur een webinar worden gehouden over het
werken met deze nieuwe versie van de Monitor.
Meer informatie >>>

Brochure De auteur als leesbevorderaar

Kinderboekenschrijvers zijn belangrijk voor de Bibliotheek op school. Zij
schrijven immers de boeken die kinderen lezen. Bovendien hebben de
schrijvers een actieve rol binnen de aanpak: als leesbevorderaars. De twee
belangrijkste organisaties met activiteiten met kinderboekenschrijvers zijn De
Schrijverscentrale en De Schoolschrijver. In de nieuwe brochure De auteur als
leesbevorderaar presenteert Stichting Lezen het rijke aanbod van beide
organisaties. 
Laat je inspireren en lees meer >>>

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school

In de rubriek Whakahihi! dit keer Debbie van Eijk van Bibliotheek De Plataan.
Debbie neemt je mee in de toekomst van de Bibliotheek op school ‘over 10
jaar is de Bibliotheek op school dé reden dat prille twintigers toch weer eens
een boekenwinkel in lopen om te kijken of daar wat voor ze ligt. En ze vertelt
je waarom ‘boeken de wereld beter maken’. 
Lees het hele interview >>>

Resultaten Monitor Digitale Geletterdheid po 2021
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Resultaten Monitor Digitale Geletterdheid po 2021

De resultaten van de Monitor Digitale Geletterdheid primair onderwijs 2021 zijn
bekend. Met deze Monitor wordt inzicht gegeven in de status van digitale
geletterdheid in het primair onderwijs in Nederland. Duidelijk wordt dat
structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het curriculum kan zorgen
voor gelijke kansen. 
Bekijk hier de resultaten >>>

Trainingsaanbod voorjaar 2022

Komend voorjaar staan er weer nieuwe trainingen voor BoekStart en de
Bibliotheek op school gepland. Wil je aan de slag met Meertaligheid,
Onderwijsrelaties bouwen en borgen of BoekStart? Bekijk dan snel het aanbod
en alle informatie. Als je op de wachtlijst staat ontvang je een attenderingsmail
vanuit Bibliotheek Campus met het verzoek je in te schrijven via het
aanmeldingsformulier. 
Bekijk de trainingen >>>

Terugkijken: webinar Rijke Taal met dr. Anneke
Smits 

Onlangs organiseerde Rijnbrink en vijf Overijsselse bibliotheken het webinar
Rijke Taal. Een geslaagd webinar waarin dr. Anneke Smits je meeneemt in de
wereld van het (veranderende) taal- en leesonderwijs. Zo gaf ze haar blik op
de vreemde opzet van lesmethodes waarin een verhalenstructuur ontbreekt en
beantwoordt ze de vraag hoe het anders kan. Laat je inspireren door Smits'
verhaal en kijk het webinar terug. Gebruik het webinar ook vooral in je eigen
contact met scholen en om het gesprek hierover intern op gang te brengen. 
Kijk het webinar terug >>>

Week van de Mediawijsheid – Samen sociaal online

Van 5 t/m 12 november vond de Week van de Mediawijsheid plaats met als
thema ‘Samen sociaal online’. Partijen uit het netwerk organiseerden in deze
week zo’n 200 activiteiten om het thema en mediawijsheid onder de aandacht
te brengen. Bibliotheken dragen daar ook altijd hun steentje aan bij. Daarnaast
publiceerde Netwerk Mediawijsheid de resultaten van het onderzoek ‘Samen
sociaal online’ en startte het Ministerie van Justitie en Veiligheid een
bewustwordingscampagne over privacyschending. 
Lees meer over wat er gebeurde tijdens de Week van de Mediawijsheid >>>

Nieuw lid Kernteam dBos: Andrea Berkelder

Sinds september jl. versterkt Andrea Berkelder beide kernteams de
Bibliotheek op school. Ze is coördinator Digitale Geletterdheid Jeugd bij de KB.
Met het programma 'Digitale Geletterdheid Jeugd' zorgt de KB er samen met
haar netwerkpartners voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal
vaardiger en mediawijzer worden. Met haar kennis en ervaring is zij een
waardevolle toevoeging aan de kernteams. 
Lees meer over het programma Digitale Geletterdheid Jeugd >>>

Bliksem! - voor kinderen met concentratieproblemen

Bliksem! is een interactief prentenboek, ontwikkeld door Het Woeste Woud. Uit
onderzoek blijkt dat Bliksem! goed werkt voor kinderen die het moeilijk vinden
om zich te concentreren op boeken. Voor het onderzoek lazen kinderen een
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om zich te concentreren op boeken. Voor het onderzoek lazen kinderen een
papieren, een geanimeerde en een interactieve versie
van Bliksem! Ondertussen werden zij afgeleid en wat bleek: bij het lezen van
de interactieve versie van bleven kinderen veruit het meest gefocust. Het
prentenboek is vanaf nu beschikbaar voor jeugd. 
Lees meer over Bliksem! >>>

Nieuw in de toolkit

Landelijke analyse informatievaardigheden 
de Bibliotheek op school po en vo.

 

Agenda

1 t/m 30 november: Nederland Leest Junior
30 november: Training Taalhuis op School
8 december: webinar (Weer) zin in lezen
26 januari t/m 5 februari 2022: De Nationale Voorleesdagen
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