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500 poëzietitels beschikbaar in online Bibliotheek 

In de online Bibliotheek-app zijn nu ruim 500 poëzietitels beschikbaar voor 
jeugdleden. Na inloggen ziet een jeugdlid direct de nieuwe poëzietitels staan. 
Op de website van de online Bibliotheek komt binnenkort een pagina met de 
poëzietitels. Alle e-books en luisterboeken komen uit het volwassenen 
poëziegenre. Wil je meer info over de uitgevers of over het jeugdabonnement? 
Lees meer>>>> 

 

 

Webinar Onderwijslandschap mbo 

Bibliotheken krijgen de vraag om samen te werken met het mbo en het lezen 
bij de studenten weer op de agenda te krijgen. Voor de leesconsulenten en 
educatief adviseurs die met het mbo (gaan) samenwerken organiseerden we 
op 12 januari het webinar Onderwijslandschap mbo. Bekijk het webinar en de 
presentatie >>> 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=429&key=hYBZPSqX&subid=39-da0d53c17ec1a6aa3dbaf3e09f1c4a43&tmpl=component&utm_source=newsletter_429&utm_medium=email&utm_campaign=nieuws-van-de-bibliotheek-op-school-76&acm=39_429
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5763&mailid=429
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5764&mailid=429
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5765&mailid=429
https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=39&urlid=5765&mailid=429


Informatiefolder digitale geletterdheid en 
de Bibliotheek op school  

De jeugd groeit op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe 
technologieën die elkaar razendsnel opvolgen. Maar dat maakt nog niet dat ze 
automatisch ook goed met al die media en technologieën om kunnen gaan. Net 
als lezen, schrijven en rekenen moeten ook digitale vaardigheden aangeleerd 
worden. Maar hoe ga je als bibliotheek samen met de school, de ouders en de 
gemeente aan de slag met digitale geletterdheid? Lees hierover in de folder 
Digitale geletterdheid, te vinden in de toolkit. Lees meer >>>  

 

Whakahihi! – Trots op de Bibliotheek op school  

In de rubriek Whakahihi! dit keer Annemieke van Beek van Bibliotheek Nieuwe 
Nobelaer in Etten-Leur. Zij is vooral trots op de vele leesgesprekken die zij 
houdt (waar steeds vaker ouders bij aanwezig zijn) en de positieve gevolgen 
daarvan. Nieuwsgierig? Lees het interview in de Jeugd & Onderwijs po-groep 
op Biebtobieb. Lees meer >>> 

 

 

Voor jou en je kind! 

Bij een aantal bibliotheken zou bijna een jaar geleden de pilot Voor jou en je 
kind! van start gaan. Onder invloed van lockdowns en schoolsluitingen heeft 
deze pilot flinke vertraging opgelopen. Desalniettemin hebben de bibliotheken 
zoveel mogelijk aspecten van de pilot uitgevoerd. De laatste cursus vindt in 
het voorjaar plaats, daarna wordt de pilot geëvalueerd. In de zomer wordt een 
toolkit voor bibliotheken samengesteld en gepubliceerd. 

  

 

Nieuw in de toolkit  

• Brochure Lezen lokaal verankeren 
Handreiking voor directies bij het versterken van hun positie binnen 
het lokale krachtenveld. Download hier >>>  

• 25 werkvormen onderbouw 
Werkvormen voor de boekenkring in de onderbouw, parallel aan de 
bekende 25 werkvormen voor de boekenkring in de bovenbouw. 
Download hier >>>>  

• Nieuwe Kwestie van Lezen (nr. 18): De ideale helper 
Op basis van het leeshongermodel is het begrip De helpende 
volwassene (Chambers) nader uitgewerkt in een nieuwe Kwestie van 
lezen. Bestel of download hier >>>>   
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Agenda 2021 

• 11 februari 2021: webinar Lezen in het mbo werkt!  
• 25 februari: Inspiratie Webinar Media Ukkie Dagen voor bibliotheken  
• 26 maart t/m 2 april: Media Ukkie Dagen  
• 7 april: Lezen Centraal 'Lees je nu, lees je later' 
• 13 april: Nationale Buitenle(e)sdag  
• 5 oktober: Makkelijk Lezen Dag  

  

 

Vacatures 

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures. 

  

 

 

   

 
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. 

  

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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