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De Bibliotheek op school: Nieuwsbrief 

Nummer 73 | november 2020 

Ben jij al lid van de groepen Jeugd & Onderwijs en de Bibliotheek op school op 
Biebtobieb?  
Zeker doen! We plaatsen al ons nieuws als eerste daar.  

 

Leesbevordering op afstand 

Hoewel de situatie per school en per bibliotheek behoorlijk kan verschillen, 
hebben we op dit moment allemaal te maken met beperkingen door de 
coronamaatregelen. Daardoor ontstaat bij de één vooral behoefte aan 
positiebepaling ten opzichte van het onderwijs, terwijl de ander vooral op zoek 
is naar praktische oplossingen. Aan beide behoeften kan inmiddels worden 
voldaan. Lees meer >>>  

 

10 jaar De Weddenschap 

De 10e editie van De Weddenschap is van start. Binnen dit 
leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen gaan vmbo-scholieren en 
mbo-studenten de weddenschap aan om drie boeken in een half jaar te lezen. 
Leescoaches Jeangu Macrooy, Famke Louise en DIO dagen hen uit. De 
deelname van Famke Louise heeft heel wat losgemaakt in de media. De 
Weddenschap is een programma dat juist de aarzelende lezer probeert te 
helpen met een succesvolle leeservaring met een zelfgekozen boek. Wil jouw 
school ook meedoen? Kijk voor meer informatie op de website van De 
Weddenschap. 

 

 

Kennis over doelgroepen Leesoffensief 

Veel bibliotheken zijn bezig met het opzetten van een leesoffensief, al dan niet 
met behulp van de subsidie uit het Bibliotheekconvenant. Daarbij kan 
informatie over de doelgroepen goed van pas komen. Die kun je vinden op de 
site leesmonitor.nu: over verschillen tussen jongens en meisjes, over 
leesgedrag, leesplezier en leesvaardigheid, van 0-18 jaar. En gebruik ook de  
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rapportages van de Monitor de Bibliotheek op school po, vo en mbo. Lees meer 
>>> 

 

Trainingsaanbod voorjaar 2021 

Ondanks dat het in coronatijden lastig plannen is, willen we toch alvast een 
vooruitblik geven op het trainingsaanbod rond BoekStart en de Bibliotheek op 
school voor voorjaar 2021. Het is onze wens om de trainingen live aan te 
bieden zodra dat weer mogelijk is. Daarnaast onderzoeken we de 
mogelijkheden om een deel van de trainingen blended te maken, een 
combinatie van online- en live-bijeenkomsten. Voor trainingen die veel 
praktijkopdrachten bevatten is dat niet altijd haalbaar. Lees meer >>> 

 

 

Samenwerken met speciaal onderwijs 

Steeds meer bibliotheken werken samen met het speciaal onderwijs, ook in het 
kader van de Bibliotheek op school. Dat is een goede ontwikkeling. Om 
bibliotheken te ondersteunen die deze samenwerking willen opstarten, is de 
Handreiking voor de Bibliotheek op school speciaal onderwijs (sbo, so, vso) 
geschreven. Hierin geven we informatie over het werkveld, en hebben we de 
ervaringen van bibliotheken verwerkt aan de hand van de bouwstenen. Lees 
meer >>> 

  

 

Handige rekenhulp collectieprofiel voortgezet 
onderwijs 

Hoeveel boeken en welke rubrieken moet je kopen voor een schoolbibliotheek 
van de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs? En wat kost dat? 
Probiblio heeft een rekenschema opgesteld voor collectievorming voor het 
voorgezet onderwijs. Het model berekent twee varianten: je vult het aantal 
gewenste boeken per leerling in en het benodigde budget wordt berekend óf je 
geeft het beschikbare budget op en het model berekent hoeveel boeken per 
rubriek je kunt kopen. Lees meer >>> 

 

 

Nederland Leest Junior: e-book beschikbaar 

De hele maand november is de campagne Nederland Leest Junior bezig. Dwars 
door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels staat dit jaar centraal. 
Kinderen uit groep 7 en 8 en vmbo-klassen 1 en 2 lezen dit boek allemaal en 
gaan er daarna over in gesprek. Dwars door de storm is ook als e-book 
beschikbaar. Helemaal gratis voor iedereen met een bibliotheekabonnement. 
Ga naar 9-12.jeugdbibliotheek.nl voor een link naar het boek.  

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

Maandelijks laten we leesconsulenten en onderwijsspecialisten in onze rubriek 
Whakahihi! aan het woord over het werk voor de Bibliotheek op school. Dit 
keer is dat leesconsulent Gerry Hazekamp van Bibliotheek Loppersum. Wil je 
weten welke tip Gerry heeft voor leerkrachten? En wat ze van kinderen vindt 
die direct roepen dat ze lezen niet leuk vinden? Lees het interview in de Jeugd 
& Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>>   
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Lancering Data Detox Kit en Data Detox Kids 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (t/m vrijdag 13 november - thema ‘je 
hebt het zelf in de hand’) is de Data Detox Kit voor tieners en het 
theaterproject Data Detox Kids gelanceerd. Twee mooie tools waarmee we 
jongeren willen motiveren om over hun mediagebruik na te denken en hun 
digitale weerbaarheid te vergroten. De tools zijn vanaf nu te gebruiken door 
bibliotheken, scholen en jongerencentra. Lees meer >>>   

 

Aanbevelingen update leermiddelengidsen 
informatievaardigheden 

De leermiddelengidsen po en vo/mbo bieden een overzicht van beschikbare 
leermiddelen voor informatievaardigheden. Het kernteam de Bibliotheek op 
school heeft met een vragenlijst de ervaringen met het gebruik van de 
leermiddelengids opgehaald bij educatiespecialisten en 
lees(media)consulenten. Deze ervaringen hebben we vertaald in vijf 
aanbevelingen en een advies aan de Koninklijke Bibliotheek voor de jaarlijkse 
update van de gidsen. Lees meer >>> 

 

 

Agenda 2020 / 2021 

• November 2020: Nederland Leest Junior  
• 6 t/m 13 november: Week van de Mediawijsheid  
• 24 november: Dag van het Literatuuronderwijs  
• 2 december: webinar Inclusiviteit in jeugdliteratuur  
• 10 december: Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen  
• 19 januari: Het Nationale Bibliotheekcongres  

  

 

Vacatures 

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures. 

  

 

 

   

 
Colofon 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5496&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5490&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5463&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5464&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5465&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5491&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5467&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5497&mailid=421
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5468&mailid=421


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. 
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