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Instructie VakantieBieb
De VakantieBieb 2020 komt eraan, het zomercadeautje van de bibliotheek!
Deze keer in een nieuw jasje: één app waar zowel e-books als luisterboeken te
vinden zijn. De VakantieBieb stimuleert kinderen en jongeren om ook tijdens
de zomervakantie te blijven lezen en past daarmee prima bij de Bibliotheek op
school. Met de Instructie VakantieBieb 2020 helpen wij je om deze
leesbevorderingsapp in te zetten en daarmee te zorgen voor veel leesplezier in
de zomervakantie. De Instructie VakantieBieb 2020 staat in de toolkit Lezen.

Handreiking bouwstenen mbo en COVID-19
Sinds 15 juni zijn de coronamaatregelen voor het mbo geleidelijk versoepeld:
er is ruimte beschikbaar voor toetsing en het volgen van praktijklessen op
school. Op basis van de richtlijnen en de korte periode die rest tot aan de
zomervakantie gaan we er vanuit dat externen de laatste weken van dit
schooljaar niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor jouw
werk op het mbo en hoe je de focus kunt leggen voor schooljaar 2020/2021
lees je in de Handreiking de Bibliotheek op school mbo bij protocollen COVID19 mbo-raad en VOB. Lees meer >>>

Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2019
Een ruime meerderheid van de mbo-studenten die de Monitor de Bibliotheek
op school hebben ingevuld geeft aan dat ze lezen belangrijk vindt. Meer dan de
helft van de deelnemende studenten Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent
vindt voorlezen soms of altijd moeilijk. Dat blijkt uit het monitoronderzoek dat
Sardes in opdracht van Stichting Lezen heeft afgenomen onder 853 mbostudenten. Lees meer >>>

Nieuwe training: Meertaligheid bij de Bibliotheek op
school
We bieden ook komend najaar weer met veel plezier trainingen aan. Natuurlijk
houden we bij de organisatie rekening met alle RIVM-richtlijnen. Wil je je
graag verder professionaliseren? Dat kan! Wil je een bijdrage leveren aan de
meertalige ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs, kies dan voor de
nieuwe training Meertaligheid bij de Bibliotheek op school. Of kies een van de
andere trainingen: Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem,
Leesconsulent BoekStart, BoekStartcoach, Van uitvoerder naar
gesprekspartner of Onderwijsrelaties bouwen en borgen. Lees meer >>>

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school
In onze interviewreeks Whakahihi! komt deze keer leesconsulent Jolande
Broens van ZINiN Bibliotheek in Nijverdal aan het woord over haar werk voor
de Bibliotheek op school. Lees wat Jolande wil veranderen op school, wat zij
met Bureau Leesplezier doet en welke training zij een startende leesconsulent
adviseert. Je vindt het interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep op
Biebtobieb. Lees meer >>>

Geef een prentenboek cadeau
Op vrijdag 12 juni is Geef een prentenboek cadeau 2020 gestart. Woeste
Willem van Ingrid & Dieter Schubert, het centrale boek van de campagne, is
voor € 2,50 te koop in de boekhandel. Doel van de actie is om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Om het prentenboek toegankelijk te maken voor alle kinderen
heeft stichting VoorleesExpress het initiatief genomen om er audiovertalingen
van te maken. De ruim twintig audiovertalingen zijn gratis te beluisteren via
prentenboekeninalletalen.nl. Lees meer >>>

Bibliotheekmonitor samenwerking onderwijs start 29
juni 2020
De nieuwe ronde van de Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) komt er weer aan.
Bibliotheken kunnen de vragenlijsten (vve, po en vo) invullen van 29 juni tot
14 september. Met de resultaten van de Bibliotheekmonitor krijgen we als
branche cijfermatig inzicht in onze dienstverlening, ook over de Bibliotheek op
school. Zo kunnen we onze opdrachtgevers beter laten zien wat we leveren en
wat ons werk oplevert. Op bibliotheekinzicht.nl staan informatie over het
nieuwe onderzoek, demo-video’s en infographics en dashbords van de
resultaten over 2019. Lees meer >>>

Webinar De doorgaande leeslijn
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport De doorgaande leeslijn
organiseerde Stichting Lezen een webinar. Verschillende experts gaven hun
visie op een doorgaande leeslijn waarbij leesmotivatie het uitgangspunt is. Heb
je het webinar nog niet gezien? Het webinar over de doorgaande leeslijn is tot
1 oktober 2020 terug te kijken via het YouTube-kanaal van Stichting Lezen. En
bekijk ook zeker de animatie van Rogier Wieland over verschillende soorten
lezen. Lees meer >>>

Agenda
•
•
•
•
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•
•

Begin september: bekendmaking Zilveren Griffels en Penselen
18 september: Start Boekenweek voor jongeren, bekendmaking Beste
Boek voor jongeren
30 september: Start Kinderboekenweek
Oktober: Maand van de Geschiedenis
November: Nederland Leest Junior
10 november: Cubiss Kennisdag (Tilburg)
24 november: Dag van het Literatuuronderwijs (Rotterdam)
30 november: Makkelijk Lezen Dag (Ede)
10 december: Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen (Amsterdam)
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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.

