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Nieuwe opzet kernteams
Met het oog op de ontwikkelingen binnen de gezinsgerichte aanpak en het
leesoffensief zijn de kernteams van SPN voor BoekStart en de Bibliotheek op
school met ingang van dit jaar anders samengesteld. Er is nu een kernteam 012 voor BoekStart en de Bibliotheek op school po en een kernteam 12+ voor
de Bibliotheek op school vmbo, mbo en hbo. De kernteams worden aangevuld
met specialisten van Stichting Lezen. Lees meer >>>

Leesbevordering op afstand
Helaas zijn de scholen en bibliotheken weer dicht. Hoewel de situatie per
school en per bibliotheek behoorlijk kan verschillen, hebben we op dit moment
allemaal te maken met beperkingen door de coronamaatregelen. Bekijk ons
overzicht met online activiteiten voor taal- en leesplezier. Een van die
activiteiten is lezen via de online Bibliotheek-app, met e-books, luisterboeken
en de Lezen voor de lijst-titels. Lees meer >>>

Monitoren 2020-2021 langer open
De Monitoren BoekStart en de Bibliotheek op school po, vo en mbo staan
vanwege de lockdown twee weken langer open. Voor BoekStart, po en vo is de
sluitingsdatum nu 26 februari 2021, voor mbo is de sluitingsdatum 15 februari
2021. Bespreek met school of de leerlingen gedurende de lockdown de
vragenlijsten thuis kunnen invullen. De resultaten komen volgens planning
eind maart/begin april beschikbaar, tenzij de COVID-ontwikkelingen aanleiding
zijn om de planning nogmaals bij te stellen. Lees meer >>>

Update trainingsaanbod voorjaar 2021
We hebben door de coronamaatregelen veel moeten reorganiseren rond de
opleidingen van BoekStart en de Bibliotheek op school. De training
Meertaligheid bij de Bibliotheek op school van afgelopen najaar bieden we in
januari en februari aan twee volle groepen online aan. Ook de vijf lopende
trainingen Leesconsulent zijn nu online gestart. Zodra het weer mogelijk is
willen we weer fysiek bij elkaar komen. Dat wordt toch door de meeste
cursisten als het prettigst ervaren. Er zijn nog een paar beschikbare plekken
voor de overige trainingen. Lees meer >>>

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school
We starten het nieuwe jaar met Bas Smit van Bibliotheek Rotterdam in onze
rubriek Whakahihi! Boeken zijn de tweede passie van Bas. Ontdek wat zijn
eerste passie is en hoe hij die passie inzet bij werkvormen in de bovenbouw.
Bas vertelt ook wat hij wil veranderen bij de Bibliotheek op school en doet
daarbij een interessante oproep. Nieuwsgierig? Lees het interview in de Jeugd
& Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>>

Webinar Lezen in het mbo werkt!
Naar aanleiding van de vernieuwde publicatie Meer lezen, beter in taal - mbo
en de brochure Lezen over burgerschapsthema’s organiseert Stichting Lezen
op donderdag 11 februari om 10.00 uur het webinar Lezen in het mbo werkt!
Kees Broekhof vertelt over de laatste ontwikkelingen in de samenwerking
tussen bibliotheek en het mbo. Daarna worden Erna van Koeven en Lammie
Prins geïnterviewd over hun ervaringen met het vak burgerschap op het
Deltion College in Zwolle. Meld je nu aan >>>

Stembus Jonge Jury geopend
Het nieuwe jaar kent ook een positieve start: jongeren kunnen weer stemmen
voor de Jonge Jury. De Jonge Jury daagt jongeren in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs uit tot het lezen van jeugdboeken. Er is een groslijst met
alle boeken die zijn uitgekomen in 2020. En het Jonge Jury Boekgenootschap
heeft elf Leestips geselecteerd. Wil je met de Jonge Jury aan de slag? Dat kan!
Neem een kijkje op de Educatiepagina en organiseer je eigen Jonge Jury
Feestje.

Geef een (prenten)boek cadeau 2021 uitgesteld
Vanwege de huidige lockdown en de ontwikkelingen rondom het coronavirus is
besloten om de campagne Geef een (prenten)boek cadeau uit te stellen. De
brief voor de koning zal vanaf vrijdag 26 maart voor € 3,50 te koop zijn in alle
boekhandels in Nederland en Vlaanderen. En vanaf vrijdag 21 mei is Max en de
Maximonsters voor € 2,50 overal verkrijgbaar. Doel van de actie is om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste
boeken uit de jeugdliteratuur. Lees meer >>>

Scoor een Boek!
Maar liefst 12 voetbalclubs en ruim 22 basisbibliotheken nemen dit jaar deel
aan Scoor een Boek! Deze editie start op 1 februari en loopt door tot 21 mei
‘21. In die periode dagen voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie de
leerlingen van deelnemende scholen uit om zoveel mogelijk boeken te lezen.
Dit leesproject verbindt lezen en sport met elkaar. Scoor een Boek! kent een
Schooleditie en een digitale Thuiseditie voor gezinnen. Via scoorthuis.nl - voor
alle gezinnen toegankelijk - kunnen leuke opdrachten rondom lezen en
bewegen worden gedaan.

Webinar Data Detox Kit voor jeugd en jongeren
Donderdag 4 februari 2021 van 9.30 uur tot 11.30 uur organiseert de KB
samen met Fers een webinar over de Data Detox Kit voor jeugd en jongeren.
Het webinar is bedoeld voor lees- en mediaconsulenten, adviseurs digitale
geletterdheid en andere geïnteresseerden. De onderwerpen die aan bod
komen: digitale privacy, digitale veiligheid, digitale gezondheid en
desinformatie. Ook wordt besproken hoe je dit materiaal kunt inzetten op
scholen en in bibliotheken. Meld je nu aan >>>

Criteria kansrijke activiteiten gezinsaanpak
Voor iedereen die vanuit de bibliotheeksector op uitvoerend niveau bezig is
met de gezinsaanpak is er nu de nieuwe publicatie Criteria voor kansrijke
activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Deze brochure
bevat een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en
effectiever kunt maken. Het accent ligt op activiteiten die ouders ondersteunen
om heel direct de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Lees meer
>>>

Agenda 2021
•
•
•
•
•
•
•

19 januari: Het Nationale Bibliotheekcongres
20 t/m 30 januari: De Nationale Voorleesdagen
28 januari t/m 3 februari: Poëzieweek
2 februari: introductiecursus De Schoolschrijver voor leesconsulenten
4 februari: webinar Data Detox Kit voor jeugd en jongeren
11 februari: webinar Lezen in het mbo werkt!
7 april: Lezen Centraal

Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures.
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De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze
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Bibliotheken, kinderopvang en overheid.
Kijk ook op twitter @BoekStart en #BoekStart.

