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Infographic Lezen in het voortgezet onderwijs

Wat is voorwaardelijk om van jongeren lezers te maken? Stichting Lezen heeft
uit nationaal en internationaal onderzoek acht bevindingen over lezen voor
jongeren verzameld, zoals tijd en aandacht voor vrij lezen, effectief
leesonderwijs en het leesklimaat op school. Deze acht onderzoeksbevindingen
staan nu in een overzichtelijke infographic. Download de infographic >>>

Instructie Nederland Leest Junior

Dit jaar staat het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp centraal tijdens de
leesbevorderingscampagne Nederland Leest Junior. Deze campagne duurt 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 meer >>>

Onderzoekspublicatie ‘De leescultuur van jongeren'

Hoewel bijna de helft van de jongeren lezen ‘saai’ en ‘inspannend’ vindt, is
driekwart van alle jongeren enthousiast over het idee een boek te lezen van
een beroemdheid zoals een topsporter, influencer, acteur of muzikant. Meer
weten over de stimulansen en drempels die jongeren ervaren om te
lezen? Bekijk het onderzoeksrapport dat in opdracht van Stichting Lezen is
uitgevoerd >>>

Werkvormen leesbevordering mbo

Hoe kun je mbo-studenten stimuleren om te gaan lezen? Wat zijn goede
werkvormen om het lezen van boeken nog beter op de kaart te zetten? Yannic
van Daele en Annette Janssen delen hun kennis en ervaring over
leesbevorderingswerkvormen in de video ’25 werkvormen leesbevordering voor
het mbo’. Zij hebben ook de brochure 25 werkvormen leesbevordering voor het
mbo samengesteld. Deze brochure is gratis beschikbaar via de toolkit
Activiteiten. Bekijk de video en de brochure >>>

Boekentips - voortgezet onderwijs

Op zoek naar inspiratie? Monique Dijkgraaf, medewerkers klantcontact bij
Bibliotheek  Noord-Veluwe, deelt deze editie haar tips voor mooie
jongerenboeken. Van wegdromen over het perfecte leven tot in gesprek gaan
over klimaatverandering. Bekijk de boekentips van Monique >>>

Archeon Thea Beckmanprijs voor IJzerkop

Op 18 september werd de Thea Beckmanprijs uitgereikt in het Archeon. De
prijs voor de beste historische roman voor jongeren van 12 jaar en ouder ging
naar IJzerkop van Jean-Claude van Rijckgehem, uitgegeven bij Querido. De
prijs van de jongeren zelf, de Jonge Beckman, ging óók naar IJzerkop! Bij de
vijf boeken van de shortlist zijn lessuggesties gemaakt die docenten en
leesconsulenten kunnen gebruiken bij het lezen van de boeken in de
klas. Bekijk de lessuggesties >>>

Bibliotheken onmisbaar bij De Weddenschap

In de week van 1 november start de elfde editie van De Weddenschap met
Selma Omari, Willie Wartaal en Memru Renjaan. Er staat weer een mooie
collectie van 9 boeken centraal. Natuurlijk kan iedereen ook zelf drie boeken
naar eigen keuze lezen. Als leesconsulent kun je een belangrijke rol spelen om
De Weddenschap op de vmbo/mbo-school in jouw regio uit te zetten. De
Weddenschap is zonder de Bibliotheek een stuk minder leuk! Wil je een
regionale biebcoach inzetten? Neem contact op met projectleider Janneke van
Wijk. Bekijk de site voor meer informatie of om je aan te melden >>>

Evaluatie Boek 'n trip

In de zomerperiode konden kinderen ook zonder lidmaatschap tien e-books en
tien luisterboeken lenen via Boek ‘n trip. Wat vind jij van deze campagne en
hoe heb je deze ingezet? De KB wil deze actie graag evalueren. Help je
mee? Vul de evaluatie in >>>

Lezen voor de lijst: nieuwe titels 

In augustus zijn er drie nieuwe titels toegevoegd aan de titellijst van Lezen
voor de lijst 15-18 jaar: De geschiedenis van mijn seksualiteit (Tobi Lakmaker,
N3), Viktor (Judith Fento, N3) en Zuurstofschuld (Toine Heijmans, N4).
Nieuwsgierig? Bekijk de informatie over deze nieuwe titels >>>

 

Leeskalender voortgezet onderwijs

Voor de zomervakantie verspreidde Stichting Lezen de Leeskalender voor het
voortgezet onderwijs. Een kalender boordevol leestips, quizzen, campagnes en
evenementen. Heb jij hem nog niet? Er zijn nog een paar exemplaren over.
Deze kun je bestellen tegen verzendkosten, zolang de voorraad strekt. Mail
voor een bestelling naar kalender@lezen.nl. De kalender eerst even bekijken?
Dat kan. Bekijk de Leeskalender 2021-2022 >>>

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 meer >>>

Lezen in het vmbo

Wil je in het nieuwe jaar de ontwikkelingen rondom leescompetentie en
leesmotivatie in het vmbo volgen? Bezoek dan de website lezeninhetvmbo.nl,
een initiatief van Stichting Lezen en SLO. Op deze site staat praktische
informatie gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.
Ontvang je graag het meest actuele nieuws in je mailbox? Schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief Lezen in het vmbo. 

Nieuw in de toolkit

Instructie Nederland Leest Junior 2021
Instructie De Weddenschap 2021-2022
25 werkvormen leesbevordering mbo
Overzicht materialen Makkelijk Lezen voor Jongeren: tips voor jongeren,
ouders en professionals over verschillende vormen van lezen,
aandachtspunten voor het kiezen van boeken en vindplekken voor
goede titels.

Agenda 2021

23 september: Voorbereidend inspiratiewebinar voor bibliotheken over
de Week van de Mediawijsheid 
17 t/m 26 september: Boekenweek van Jongeren 
2 oktober: Nacht van de Poëzie
1 t/m 31 oktober: Maand van de Geschiedenis
26 oktober: driedaagse training onderwijsrelaties bouwen en borgen
po/vo
10 november: training Lezen kan beter! vmbo
5 t/m 12 november: Week van de Mediawijsheid, met o.a. een webinar
over ouders met kinderen in het vo op 11 november. 
1 t/m 30 november: Nederland Leest Junior
19 t/m 20 november: HSN Conferentie Onderwijs Nederlands
30 november t/m 4 december: NOT

 

 

Vacatures

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures.
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