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Nummer 74 | december 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.  

 

De Nationale Voorleesdagen voor meertalige 
kinderen 

Om dit jaar ook meertalige kinderen en hun (groot)ouders bij De Nationale 
Voorleesdagen te betrekken, is het Prentenboek van het Jaar Coco kan het! 
vertaald in het Turks, Pools en Arabisch. Voor bibliotheken waren de 
vertalingen gratis te bestellen. De boeken kunnen bijvoorbeeld uitgedeeld 
worden op scholen en in de kinderopvang. Op de site van Lees voort! vind je 
tips om met de vertalingen aan de slag te gaan, door een meertalige 
voorleesactiviteit te organiseren. 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 >>> 

 

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

Maddy Caris van Bibliotheek De Domijnen neemt je in onze rubriek Whakahihi! 
mee naar Limburg. Ze vertelt waarom haar werk voor de Bibliotheek op school 
voor haar bijzonder is. Wil je weten welke prijs Maddy gewonnen heeft met 
een van haar klassen? En wat ze vindt van de bibliotheekwereld? Lees het 
interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>> 
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Webinars en brochures voor het mbo 

Ook in schooljaar 2020-2021 zetten we vanuit de Bibliotheek op school 
intensief in op de samenwerking met het mbo. Zeven bibliotheken maken 
gebruik van de stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo en 
nog eens drie bibliotheken werken samen met de opleiding pedagogisch werk 
en onderwijsassistent. Voor de professionals op de scholen en in de bibliotheek 
organiseren we in januari/februari 2021 twee webinars. En we bieden twee 
nieuwe mbo-brochures aan. Voor mbo-studenten heeft Stichting Lezen de 
keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld. Lees meer >>> 

 

 

Podcasts inzetten voor leesbevordering 

Luisteren naar podcasts heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. En er 
worden steeds meer en betere podcasts gemaakt, ook over lezen en over 
boeken. Voor leesconsulenten (en leerkrachten) bieden podcasts kansen voor 
verdieping, zowel van de eigen kennis als van leesbevorderingsactiviteiten. We 
zetten de kansen voor je op een rijtje, en geven voorbeelden van goede en 
relevante podcasts. Lees meer >>> 

  

 

Aan de slag met De Schoolschrijver-maand 

Voor scholen die niet in aanmerking komen voor het Halfjaarprogramma van 
De Schoolschrijver is er De Schoolschrijver-maand. De Schoolschrijver 
begeleidt tijdens deze maand de kinderen via het digibord. Met de 
mogelijkheid om de laatste digibordles te vervangen door een live-bezoek van 
een Schoolschrijver. In de toolkit van de Bibliotheek op school vind je een 
instructie voor leesconsulenten over De Schoolschrijver-maand, waarvoor 
verschillende themamaanden zijn ontwikkeld. Lees meer >>> 

 

 

Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021 

De monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat nu open 
en blijft t/m 12 februari 2021 beschikbaar. In deze periode kunnen leraren, 
leerlingen én leesconsulenten de onlinevragenlijsten invullen. Wil je informatie 
over de planning of inspiratie om scholen goed te begeleiden bij het invullen? 
In de toolkit staan planning, powerpoints, handreikingen en webinars. We 
wensen je succes met de meting. Een goed ingevulde Monitor maakt 
doelgericht werken aan leesbevordering nog effectiever. Lees meer >>> 

 

 

Titels Geef een (prenten)boek cadeau 2021 

De titels van de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau 
2021 zijn bekend. Vanaf 5 februari is De brief voor de koning van Tonke Dragt 
voor € 2,50 te koop in de boekhandel. Vanaf 9 april is het prentenboek Max en 
de Maximonsters van Maurice Sendak eveneens voor € 2,50 verkrijgbaar. Doel 
van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien 
tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Lees meer >>> 
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Webinar Data Detox Kit voor jeugd en jongeren 

Donderdag 4 februari 2021 van 9.30 uur tot 11.30 uur organiseert de KB 
samen met Fers een webinar over de Data Detox Kit voor jeugd en jongeren. 
Het webinar is bedoeld voor lees- en mediaconsulenten, adviseurs digitale 
geletterdheid en andere geïnteresseerden. De onderwerpen die aan bod 
komen: digitale privacy, digitale veiligheid, digitale gezondheid en 
desinformatie. Ook wordt besproken hoe je dit materiaal kunt inzetten op 
scholen en in bibliotheken. Meld je nu aan >>> 

  

 

Website Praten over fictiefragmenten vmbo 

Voor het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo is er nu 
pratenoverfictiefragmenten.nl. Op deze website vind je gratis kant-en-klaar 
lesmateriaal bij recente jeugd- en adolescentenromans. Het lesmateriaal 
bestaat uit een zelfstandig te lezen fictiefragment inclusief een werkblad met 
vragen die een open en verdiepende bespreking kunnen bevorderen. Elke 
lessuggestie zal ongeveer één lesuur tijd in beslag nemen. 

 

 

Nieuwjaarsgroet 

Namens Stichting Lezen, de KB en het SPN-kernteam hartelijk dank voor al je 
medewerking en inzet in 2020. Het was een bijzonder jaar, met uitdagingen 
die voor iedereen nieuw waren. Door de coronamaatregelen was er vaak 
flexibiliteit en creativiteit nodig om je leesbevorderingswerk alsnog te kunnen 
uitvoeren. We hebben heel wat mooie initiatieven voorbij zien komen tijdens 
de hele en halve lockdowns. We kijken met jou uit naar het komende jaar 
waarin je hopelijk weer gewoon op school aan het werkt kunt. En we wensen 
je een goed en gezond 2021! 

 

 

Nieuwe publicaties 

• Voorleesprojecten voor vluchtelingenkinderen 
• Lezen over burgerschapsthema’s - mbo 
• Meer lezen, beter in taal - mbo (herziene versie) 
• Infographic Lezen in beeld; lezen in het primair onderwijs 

  

 

Agenda 2021 

• 7 januari 2021: Introductiecursus De Schoolschrijver voor 
leesconsulenten (+ vijf andere dagen) 

• 12 januari 2021: webinar Onderwijslandschap mbo  
• 19 januari: Het Nationale Bibliotheekcongres  
• 28 januari t/m 3 februari 2021: Poëzieweek  
• 4 februari 2021: webinar Data Detox Kit voor jeugd en jongeren  
• 11 februari 2021: webinar Lezen in het mbo werkt!  
• 7 april 2021: Lezen Centraal 

  

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5543&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5539&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5540&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5541&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5542&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5548&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5544&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5544&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5545&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5523&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5549&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5538&mailid=423
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=105007&urlid=5546&mailid=423


Vacatures 

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures. 

  

 

 

   

 
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. 
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