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Tweede editie 

Nieuw gezicht bij kernteam de Bibliotheek op school 

Na zich bijna tien jaar voor de landelijke uitrol van de Bibliotheek op school 
ingezet te hebben, gaat Astrid van Dam zich weer volledig richten op 
leesbevordering en leesplezier voor de bibliotheken van Hengelo, Oldenzaal en 
Hof van Twente. Astrid heeft een grote bijdrage geleverd aan de opzet en 
uitrol van de Bibliotheek op school. En zij was met hart en ziel betrokken bij 

het landelijke kernteam. NOT, website, toolkit, monitordagen, informatiedagen 
voor de POI’s - Astrid regelde het allemaal. We zijn haar veel dank 

verschuldigd voor haar tomeloze inzet en enthousiasme. 

We hebben een opvolger gevonden in Dia Wesseling, adviseur educatie bij 

Probiblio. Dia heeft ervaring bij bibliotheken, bij de POI en staat ook nog zelf 
een dag per week voor de klas. Ze neemt dus een hele berg ervaring mee naar 
het kernteam. Algemene vragen kun je nog altijd sturen naar je POI-
contactpersoon of naar info@debibliotheekopschool.nl. 
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Meer halen uit de schoolbibliotheek 

Kees Broekhof (Sardes) schreef voor het vaktijdschrift Meer Taal een artikel 
over hoe scholen hun schoolbibliotheek optimaal kunnen gebruiken om een 
levende leescultuur te realiseren. Juist op scholen die al werken met de 

Bibliotheek op school. Zijn aanbevelingen: 

 Zorg voor het juiste boek. 

 Wees als leerkracht een rolmodel. 

 Optimaliseer het stillezen (met een verwijzing naar de 25 werkvormen 
en de nieuwe flyer Verrijkt vrij lezen in de toolkit Lezen). 

 Geef boeken mee naar huis. 

 Gebruik de monitor om tot maatwerkcollecties te komen. 

Het artikel onderstreept het belang van jouw deskundigheid als leesconsulent 
om scholen bij deze stappen te helpen. Lees hier het hele verhaal en verspreid 
het onder je scholen. 

 

 

Toegang besloten toolkit gewijzigd 

De toolkitlogin-pagina op pro.debibliotheekopschool.nl is gewijzigd. Vanwege 
een update in het systeem komt deze login-pagina te vervallen. Beveiligde 
bestanden staan niet meer op 1 pagina met 1 login bij elkaar, maar zijn nu te 
vinden op de aparte toolkitpagina’s van de bouwstenen waar de bestanden 
betrekking op hebben, te weten: 

 Toolkit Digitaal en privacy (verwerkersovereenkomsten en 
toestemmingsbrief), 

 Toolkit Exploitatie (rekenmodellen) en 

 Toolkit Marketing & Communicatie (samenwerkingsovereenkomsten). 

Elk niet-openbare document is afzonderlijk beveiligd met hetzelfde 

wachtwoord. De POI’s hebben een instructie ontvangen om in hun 
onderwijsnetwerk te verspreiden. Voor vragen kun je dus terecht bij je POI-
contactpersoon. Of mail naar info@debibliotheekopschool.nl. Na 21 oktober 
komen de oude logins voor de Bibliotheek op school en BoekStartpro te 
vervallen. 

  

 

Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo  

Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling 
en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de 

bibliotheek hierbij bieden? En hoe zet een beleidsmaker in het mbo 
leesbevordering in het taalbeleid in? 

De sprekers op de conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo vertellen 
hoe zij dat hebben gedaan: over de succesvoorwaarden, good practices en 
barrières. Aan bod komen daarbij de rol van de docent, het 
leesbevorderingsbeleid op school, de samenwerking met de bibliotheek en de 
beschikbaarheid van activiteiten en collectie. De conferentie vindt plaats op 
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vrijdag 1 november 2019 in de LocHal in Tilburg. Kijk op de congrespagina 
voor het aanmeldformulier en meer informatie over het programma. 

 

75 keer BoekenBoost 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben 75 scholen door heel Nederland hun 
eerste BoekenBoost ontvangen: een pakket met de twintig kerntitels van de 
Kinderboekenweek. De BoekenBoost is een initiatief van Stichting CPNB en 
Stichting Lezen. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers 
van de Vriendenloterij. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen volgen 75 kinderopvanglocaties en tijdens 
de Boekenweek voor Jongeren nog eens 75 vo-scholen. Lees meer>>> 

 

 

Cursus voor laagtaalvaardige ouders 

Voor laagtaalvaardige ouders is het niet vanzelfsprekend dat ze hun kinderen 
thuis helpen met taal en lezen. Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven 
willen ervoor zorgen dat alle ouders hun kinderen kunnen stimuleren in hun 
taal- en leesontwikkeling. Daarom hebben ze een pilot opgezet waarin de 
aanpak de Bibliotheek op school gekoppeld wordt aan een speciale variant van 
de oudercursus Voor jou en je kind! (voorheen Taal voor Thuis). 
Lees meer >>> 

 

 

Nieuw! 

Displayposters voor de Bibliotheek op school  

Om de collectie van de Bibliotheek op school op een aantrekkelijke manier te 
presenteren, zijn er speciaal voor het basisonderwijs displayposters ontwikkeld 
door Rijnbrink. De displayposters hebben de nieuwe huisstijl van de 
bibliotheek. Er is gewerkt met aansprekende thema’s, passende beelden en 
korte teksten. 

De A3-formaat posters zijn tweezijdig bedrukt, op luxe 250 grams silk mc 
papier. Ideaal voor presentatie in een spanframe of transparant klemdisplay. 

Klik hier voor de voorbeelden, prijzen en om te bestellen. Voor inhoudelijke 
vragen en opmerkingen neem je contact op met Janneke Bloemheuvel van 
Rijnbrink. 
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Nieuwe tools 

 Handreiking Opnieuw motiveren voor de monitor  
Samenvatting van de Monitor-masterclasses door Kees Broekhof, om 
antwoord te geven op de vraag ‘Waarom doen we dit ook alweer?’ 

 Instructie Nederland Leest junior  
Voor leesconsulenten po en vo, om deze leescampagne op school goed 
neer te zetten. 

 Flyer Ouders betrekken bij (voor)lezen  
Tips en webtips voor leerkrachten, om ouders te motiveren ook thuis 

met (voor)lezen aan de slag te gaan. 

 Handleiding bij Yoleo  
Voor leerlingen en leerkrachten, met duidelijke uitleg over de gratis 
toegang met je biebpas, het vullen van je boekenkast en het ‘karaoke’-

lezen van de beschikbare boeken. 

  

 

Agenda 

 25/26 oktober: Dongo talenfestival  

 1 november: Conferentie Meer lezen, beter in taal mbo  

 7 november: Landelijke dag Basisvaardigheden  

 12 november: Kennisdag Cubiss (0-23 jaar) Later als ik groot ben...  

 1 april 2020: Lezen Centraal - doorgaande leeslijn  

  

 

 

   

 
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. 
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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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