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De NOT, die van 30 november t/m 4 december zou plaatsvinden in Jaarbeurs Utrecht, is afgelast. De volgende editie
van de NOT vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2023.

Start Monitor de Bibliotheek op school 2021 - 2022
Sinds 15 november staat de beheeromgeving van de Monitor de Bibliotheek op
school open. Omdat er wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige
versie van de Monitor, zijn er nieuwe instructies gepubliceerd en kun je
een informatief webinar terugkijken.
Meer informatie over de Monitor >>>

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In deze nieuwsbrief laten we natuurlijk graag een kanjer uit het
bibliotheekwerk voor voortgezet onderwijs aan het woord. Anneke Tiddens
greep tijdens de Verkiezing van Beste Bibliotheekspecialist nèt naast de prijs,
voor ons is ze dé kanjer! Anneke neemt je mee in haar mooiste herinnering,
leukste werkvorm en geeft startende leesconsulenten tips.
Lees het hele interview >>>

Onderzoekspublicatie Leesmotivatie onder de loep
Voor alle leesbevorderaars die (wetenschappelijke) basiskennis willen opdoen
over leesmotivatie is er de publicatie Leesmotivatie onder de loep van Stichting
Lezen. Na het lezen ben je op de hoogte van de belangrijkste begrippen uit de
leesmotivatietheorie, heb je kennis opgedaan over verschillende typen
(on)gemotiveerde lezers en hun drijfveren, en weet je welke basisprincipes je
in acht moet nemen bij het bevorderen van leesmotivatie.
Lees hier Leesmotivatie onder de loep >>>

Inspiratie uit het netwerk
Lees het interview op Voortgezet Leren met Didy Pijpker, docent
Nederlands, over hoe je leerlingen aan het lezen krijgt. Voortgezet Leren
is een programma van de VO-raad.
Laat je op Bnetwerk inspireren door Bibliotheek Hilversum over hoe zij

de subsidie van het Leesoffensief gebruiken voor leesclubs op het vmbo.
Bekijk in een fragment van het televisieprogramma Brommer op zee hoe
vmbo-leerlingen, onder leiding van Marjolein Hordijk van Bibliotheek
Gelderland Zuid, speeddaten met een boek.
Lees op de site van de VOB hoe Bibliotheek Venlo de subsidie in het
kader van het Leesoffensief inzetten voor een levendige leescultuur in
het voortgezet onderwijs.

Trainingsaanbod voorjaar 2022
Komend voorjaar staan er weer nieuwe trainingen voor de Bibliotheek op
school gepland. Zoals Onderwijsrelaties bouwen en borgen en Lezen kan beter!
vmbo. Goed om te weten: de training Lezen kan beter! vmbo wordt nog een
keer kosteloos aangeboden. Mensen op de wachtlijst ontvangen binnenkort een
attenderingsmail. Nog niet aangemeld? Er zijn nog een paar plekken vrij.
Meld je aan voor Lezen kan beter! vmbo >>>
Meld je aan voor Onderwijs relaties bouwen en borgen >>>

DraaiSTUK! voor álle vmbo-docenten die lesgeven in
de onderbouw
In februari 2022 zal de vierde STUK! verschijnen. De (voor)leesbundel is net
als in andere jaren gratis te bestellen door docenten Nederlands in de
onderbouw van het vmbo. Voor het eerst is de bundel óók te bestellen door
docenten die een ander vak dan Nederlands geven. Want taal is de basis voor
álle vakken en leesbevordering zou een schoolbreed onderwerp moeten zijn.
Bestel de bundel DraaiSTUK >>>

Op zoek naar les- en leesinspiratie voor het vmbo?
Maak kennis met de boekenclub van St. NBD Biblion, speciaal voor docenten
Nederlands in het vmbo. Op 30 november wordt om 15.30 uur Smash
besproken met docenten, leerlingen én auteur Margje Woodrow! Ook Stichting
Lezen sluit aan met praktische tips en handvatten om boeken te introduceren
en bespreken in de klas. Na 45 minuten heb je alles wat je nodig hebt om aan
de slag te gaan met Smash en andere relevante titels voor het vmbo.
Meld je nu aan >>>

Jongeren als vrijwilliger in de bibliotheek
Jongeren inzetten als vrijwilliger bij de Bibliotheek is een wens die veel
bibliotheken koesteren. Maar hoe bereik je deze jongeren en wie is deze
Generatie Z eigenlijk? Probiblio schreef een themarapportage Jongeren als
vrijwilliger in de bibliotheek, waarbij een eerste schets van dit thema met
praktische tips en handvatten voor bibliotheken wordt gegeven. Uit BiebPanel
onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren geïnteresseerd is om actief te
zijn in de Bibliotheek.
Lees de themarapportage >>>

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 >>>

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

Webinar Digitaal Lezen Jeugd
Op dinsdag 14 december van 10:00 tot 11:00 uur vindt het webinar Digitaal
Lezen Jeugd plaats. Tijdens dit webinar vertellen Femke Manger en
Yara Krösschell (beiden KB) je over het digitale aanbod voor jeugd, de digitale
mogelijkheden van het jeugdabonnement, de online Bibliotheek-app voor
jeugd, en hoe je digitaal lezen in de praktijk kunt brengen.
Meld je aan >>>

KB publiceert een inventarisatie van het
onderwijsaanbod rondom nepnieuws
Na de uitbraak van het coronavirus lijkt de hoeveelheid fake news en
desinformatie die dagelijks wordt geproduceerd en gedeeld in een
stroomversnelling te zijn geraakt. Ook Nederlandse jongeren worden steeds
vaker blootgesteld aan desinformatie. Om hun te leren kritisch te reflecteren
op het nieuws dat zij voorgeschoteld krijgen, werkt de KB met partners uit
Nederland, België en Spanje samen aan nieuwe methoden om media- en
informatievaardigheden te ontwikkelen. Een uitgebreid vooronderzoek laat zien
hoe het huidige landschap van interventies eruitziet en wat we kunnen leren
van de kennis en ervaringen van experts en professionals.
Lees meer >>>

Boekentips – voortgezet onderwijs
Op zoek naar inspiratie? Kim Jelsma, sinds 1 oktober de kersverse
leesconsulent VO van de Bibliotheek Drachten | Smallingerland, deelt deze
editie haar tips voor mooie jongerenboeken. Boeken die spannend, ontroerend
en grappig zijn en tegelijkertijd moeilijke en serieuze onderwerpen
aansnijden.
Bekijk de boekentips van Kim >>>

Nieuw in de toolkit
Landelijke analyse informatievaardigheden de Bibliotheek op schoolpo
en vo
Overzicht materialen Makkelijk Lezen voor jongeren
Instructie Vernieuwde Monitor dBos vo 2021
PowerPointsjabloon de Bibliotheek op school vo

Agenda 2021
8 december: webinar (Weer)zin in lezen
27 januari t/m 2 februari 2022: Week van de Poëzie
6 april 2022: Lezen Centraal

Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures.
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