
Nieuws van de Bibliotheek op school | po & pabo
 

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

Nummer 81 | september 2021

Op 23 september wordt de tweede nieuwsbrief de Bibliotheek op school voor het vo & mbo verstuurd. Interesse?
Meld je aan door te mailen naar: info-VO@debibliotheekopschool.nl.

Vertalingen en vertelplaten bij Prentenboek van het
Jaar

Lezen en voorlezen in de moedertaal is een verrijking. Daarom biedt de
Leescoalitie gratis vertalingen van het Prentenboek van het Jaar 2022: Maar
eerst ving ik een monster. Er zijn vertalingen in het Turks, Arabisch en Pools.
Zo betrek je meertalige kinderen en hun (groot)ouders bij De Nationale
Voorleesdagen. De boekjes, bedoeld als bijlage bij het oorspronkelijke
prentenboek, zijn t/m 24 september gratis te bestellen bij NBD Biblion.
Ook zijn er, tegen betaling, vertelplaten. Wees er snel bij, want op is op! Bestel
de boekjes >>>

Trainingsaanbod najaar 2021

Dit najaar starten er voor BoekStart en de Bibliotheek op school maar liefst
vijfentwintig trainingen. Naast de inhaaltrainingen door corona, zijn er ook
meer bibliotheekmedewerkers die zich verder willen professionaliseren. 
Ook interesse? Er zijn nog een paar plekken vrij bij Meertaligheid bij BoekStart
en Leesconsulent BoekStart. Daarnaast starten we binnenkort voor
Leesconsulent de Bibliotheek op school een vijfde groep. 
Nieuw in ons aanbod is de training Creatief schrijven in de klas. Meer
weten? Lees verder >>>

Instructie Kinderboekenweek & lessuggesties

Over een paar weken start wederom het grootste kinderboekenfeest van het
jaar. Om jou te ondersteunen bij deze campagne publiceren wij een instructie
voor de Kinderboekenweek. De instructie bevat onder andere lessuggesties bij
zes bekroonde jeugdboeken en vier andere topboeken. Deze zijn ook te vinden
op leesplan.nl. 
Later deze maand worden daar ook de lessuggesties bij de nominaties van de
Thea Beckmanprijs (12+) aan toegevoegd. 
Bekijk de instructie en leessuggesties Kinderboekenweek >>>

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school

In de rubriek Whakahihi! dit keer Veerle Dremmen van SCHUNCK Bibliotheek.
Haar tip voor startende leesconsulenten? ‘Veranker activiteiten in een stukje
beleid en werk aan verduurzaming’. Nieuwsgierig welke tool Veerle hier voor
gebruikt? Lees het hele interview >>>

Update Monitor: een update

Op biebtobieb vertelden we al eerder: we zijn druk bezig met een update van
de Monitor, zowel technisch als inhoudelijk. De resultaten van de enquête zijn
gebruikt bij de gedeeltelijke herziening van de vragenlijsten (dank aan de
respondenten!). De vragenlijsten worden nu door DESAN geprogrammeerd
met behulp van de nieuwe software. Daarnaast werken we aan de laatste
details en besteden we aandacht aan de standaardmails, beheeromgeving en
tenslotte de rapportage. 
Op 15 november wordt de beheeromgeving opengezet voor de
monitorcoördinatoren.

Online succes: BiebLab

6 miljoen weergaven, bijna 20.000 volgers op TikTok en duizenden kinderen en
jongeren die wekelijks hun video’s bekijken met daarin raadsels, grappige
sketches en herkenbare situaties in de Bibliotheek. Bibliotheek? Ja! De
Groningse bibliotheken hebben met hun jeugdplatform BiebLab voet aan de
grond op TikTok. 
We laten Jolanda Robben en Jeroen Bouland van Biblionet Groningen graag aan
het woord om te vertellen over dit succes. Lees het interview >>>

 

Instructie Nederland Leest Junior

Dit jaar staat het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp centraal tijdens de
leesbevorderingscampagne Nederland Leest Junior. Deze campagne is de hele
maand november en richt zich op schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-
leerlingen in jaar 1 en 2. Het boek kan een inspiratie zijn om met een klas in
gesprek te gaan over de grens overgaan. Door het lezen van boeken en
verhalen reizen we af naar alle hoeken van de wereld: we kunnen andere
continenten en culturen bezoeken, maar ook binnen onze eigen omgeving de
grens over gaan. Lees verder >>>

Toolkit webinars Week van de Mediawijsheid

Van 5 t/m 12 november vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Wil je als
Bibliotheek meedoen aan deze campagne, dan kun je ouders uitnodigen voor
twee landelijke webinars. De toolkit voor deze webinars is nu
beschikbaar. Bekijk de toolkit >>>

Resultaten Monitor informatievaardigheden 2020

Zoals ieder jaar heeft ook in 2020 onderzoeksbureau DESAN in opdracht van
de KB een landelijke analyse uitgevoerd. In deze analyse zijn aan het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die samenwerken met de
Bibliotheek op school, vragen gesteld over informatievaardigheden. Benieuwd
naar de resultaten? Lees verder >>>

Helft jongeren overschat eigen digitale vaardigheden

Jongeren zijn te positief over hun eigen digitale vaardigheden. Dat blijkt uit
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KB. Bijna de helft (47%) van de
jongeren overschat het eigen niveau. Jongeren die onvoldoende digitaal
vaardig zijn, praten minder met hun ouders en leraren over online en
mediazaken dan jongeren die deze vaardigheden wel bezitten. Dat is zonde,
want deze gesprekspartners kunnen juist veel betekenen in het vergroten van
deze vaardigheden. Zo leren jongeren die dit gesprek wel voeren eerder online
gevaren te herkennen en om te gaan met negatieve reacties. Lees verder >>>

Nieuw in de toolkit

Actiegids aan de slag met Digitale geletterdheid
Instructie Kinderboekenweek 2021
Instructie Nederland Leest Junior 2021
Planning Monitor po
Stapelmodel opleidingen (vernieuwd)
Factsheet de Bibliotheek op school po

Agenda

13 september (10 weken lang): Raadgedicht
18 september: bekendmaking Thea Beckmanprijs
5 oktober: Makkelijk Lezen Dag
6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek
1 t/m 31 oktober: Maand van de Geschiedenis
5 t/m 12 november: Week van de Mediawijsheid
1 t/m 30 november: Nederland Leest Junior

 

Vacatures

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures.

 

 

Deze nieuwsbrief hoort bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Lezen in
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het programma wordt onder de noemer

Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

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.


