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De Bibliotheek op school: Nieuwsbrief 

Nummer 77 | maart 2021 

Er komt een aparte nieuwsbrief de Bibliotheek op school voor het voortgezet 
onderwijs! De eerste nieuwsbrief verwachten wij deze zomer te versturen. 
Interesse? Meld je hier alvast aan: info-VO@debibliotheekopschool.nl.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Onlangs is bekendgemaakt dat er voor het ondervangen van de door Corona 
veroorzaakte onderwijsvertraging, een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
van start gaat. Hiervoor stelt het ministerie van OCW de komende twee jaar 
een bedrag van in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar. Dit geld wordt op basis 
van een inventarisatie van de opgelopen vertragingen voor het grootste deel 
direct aan het onderwijs, zowel po als vo, toegekend en deels indirect via 
gemeenten. Het landelijke kernteam Jeugd en Onderwijs heeft samen met SPN 
en Stichting Lezen voor bibliotheken een aantal handige documenten 
opgesteld. Lees meer >>> 

 

 

Nieuwe landelijke rapportages Bibliotheekmonitor po 
en vo 

Onlangs zijn de landelijke rapportages van de Bibliotheekmonitor gepubliceerd. 
Deze bieden bibliotheken aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met 
de gemeente en andere samenwerkingspartners. Zowel de landelijke als lokale 
resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op de website 
Bibliotheekinzicht. Daarnaast zijn de uitkomsten van beide metingen verwerkt 
in landelijke infographics. Bekijk hier de belangrijkste resultaten primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs. 
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Cursus specialist Creatief schrijven 

Creatief schrijven is een krachtig middel om lezen te bevorderen en 
taalontwikkeling te stimuleren. Stichting Lezen heeft daarom de cursus 
Creatief schrijven in de klas laten ontwikkelen door De Schoolschrijver en 
Mariet Lems (van de aanpak Weten waar de woorden zijn). Na een succesvolle 
pilotfase kan de vierdelige cursus volgend schooljaar op twee locaties als 
volwaardige cursus worden georganiseerd. Lees meer >>> 

 

 

Kinderen stemmen op hun favoriete boek 

De Leesweken van de Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek, zijn 
begonnen en lopen tot 9 mei 2021. We roepen kinderen op om op school, thuis 
of in de bibliotheek zoveel mogelijk boeken uit 2020 te lezen. Om kinderen te 
helpen kiezen is er een Tiplijst met 25 boeken per leeftijdscategorie. Kinderen 
kunnen hun stem uitbrengen tijdens de Stemweek van 10 t/m 17 mei 2021. 
De uitreiking van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury vindt op 23 juni 2021 
plaats. Doen jouw scholen ook mee? In de toolkit Activiteiten vind je een 
geactualiseerde versie van de Instructie Kinderjury. Kijk ook op de site van de 
Kinderjury voor meer inspiratie. Bekijk hier de materialen van de Kinderjury 
>>> 

  

 

Media Ukkie Dagen 

Van 26 maart t/m 2 april 2021 vinden de Media Ukkie Dagen plaats! Het is 
knap lastig voor bibliotheken om in coronatijd activiteiten hiervoor te 
organiseren. Netwerk Mediawijsheid, Cubiss en de KB sloegen de handen ineen 
en bieden tips en activiteiten aan. Van al deze mogelijkheden waarmee 
bibliotheken direct aan de slag kunnen, is een overzicht gemaakt. Lees meer 
>>>   

 

Wie wordt Jeugdspecialist van het Jaar? 

De beste jeugdspecialist weet alles over kinderboeken, houdt de collectie op 
peil, zorgt voor een uitdagende en veilige leesomgeving voor kinderen en weet 
ook uit buiten de bibliotheek kinderen te enthousiasmeren met innovatieve 
initiatieven. Zo’n bevlogen jeugdspecialist verdient een prijs: de NBD Biblion 
Jeugdspecialist 2021! Ken jij zo’n topper? Je hebt tot 16 april om jouw 
nominatie in te dienen. Lees meer >>> 

 

 

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school  

In de rubriek Whakahihi! dit keer Anja Annink van de Bibliotheek Hengelo. 
Haar favoriete werkvorm is de boekvlog. Nieuwsgierig? Lees het interview in 
de Jeugd & Onderwijs po-groep op Biebtobieb. Lees meer >>> 
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Trainingsaanbod voor- en najaar 2021 

Door de coronamaatregelen is het helaas niet haalbaar om de trainingen van 
aankomend voorjaar fysiek te laten plaatsvinden. De volgende trainingen 
worden daarom verplaatst: BoekStartcoach en Leesconsulent BoekStart. De 
training Meertaligheid BoekStart wordt online verzorgd. Voor komend najaar 
staan er al verschillende trainingen in de planning. Daarbij onderzoeken we of 
enkele in hybride vorm verzorgd kunnen worden. Nieuwsgierig naar het 
aanbod? Lees meer >>> 

 

 

Vakantielezen 2021 

Ook dit jaar organiseert Stichting Lezen in samenwerking met De Versterking 
en Kunst van het Lezen het project Vakantielezen voor 7500 kinderen in 
krimp- en anticipeerregio’s. Voor bibliotheken die niet uitgenodigd zijn voor dit 
gesubsidieerde traject is het mogelijk om tot 1 april 2021 lege 
Vakantieleestasjes te bestellen. Die kosten € 1,09 per stuk en zijn te bestellen 
via de Portal Landelijke Huisstijl. Op leesplan.nl zijn vanaf 15 april 
verschillende materialen voor in het tasje te downloaden. Het Zomertopboek, 
een vakantie-doe-boek voor beginnende lezers, zal waarschijnlijk via de 
uitgever Eduforce ook te bestellen zijn. Informatie hierover volgt later op 
Biebtobieb.  

    

 

Nieuw in de toolkit 

• Brochure Meer lezen, beter in taal - po (herziening) 
Kees Broekhof gaat in deze herziening uitgebreid in op de rol van de 
leerkracht en de ouders en op de vraag wat goed lezen is. >>> naar 
Nieuw in de toolkit  

• Brochure Meer voorlezen, beter in taal (herziening) 
Kees Broekhof gaat eerst in op het belang van gesproken taal in de 
thuisomgeving. Daarna kijkt hij naar de rol van voorleesboeken, de 
taal in boeken voor verschillende leeftijdsgroepen en het nut van 
digitale prentenboeken. >>> naar BoekStart/Nieuw in de toolkit  

• Video Vertel eens…? Aanpak van Aidan Chambers 
Chambers’ aanpak om met kinderen over boeken te praten is bekend 
onder de naam Vertel eens. In de video is een praktijkvoorbeeld te 
zien van deze aanpak. >>> naar Instructiefilmpjes  

• Handboek inrichting, collectie en beheer (herziening) 
In dit handboek staan de belangrijkste beslissingen en keuzes op het 
gebied van inrichting, collectie en beheer van de schoolbibliotheek. 
>>> naar Nieuw in de toolkit   
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Agenda 2021 

• 21 maart: Wereld Poëziedag  
• 25 maart: Paul Biegeldag  
• 26 maart t/m 2 april: Media Ukkie Dagen  
• 30 maart: bekendmaking Astrid Lindgren Memorial Award  
• 2 april: International Children’s Book Day  
• 7 april 2021: Lezen Centraal  
• 10 april: Uitreiking Woutertje Pieterse prijs  
• 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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