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Ben jij al lid van de groepen Jeugd & Onderwijs en de Bibliotheek op school op 
Biebtobieb? Doen! Op die manier blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Wil je 
B2B-meldingen ontvangen in je mail? Dit kun je gemakkelijk zelf instellen bij 
notificaties.  

 

Update Nationaal Programma Onderwijs: Keuzemenu 

In het B2B-bericht van 12 maart beschreven we de opzet van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) en de informatie die hierover door het kernteam 
BoekStart/de Bibliotheek op school voor bibliotheken is ontwikkeld. Er is 
ondertussen meer duidelijk over het keuzemenu: dit zal bestaan uit algemeen 
geformuleerde interventies. Voor de vertaling naar concrete programma’s en 
projecten wordt een kenniscommunity opgetuigd. Stichting Lezen heeft contact 
met betrokken ambtenaren over de mogelijkheid om de Bibliotheek op school 
hierin onder de aandacht te brengen van het funderend onderwijs. Meer 
weten? Lees verder >>> 

 

 

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school  

In de rubriek Whakahihi! dit keer Lidewij Vernooy van De Bieb voor de 
Zaanstreek. Hoe Lidewij de toekomst van de Bibliotheek op school ziet? Vol 
met digitale mogelijkheden en inhoudelijk inclusievere kinderboeken. 
“Daarmee hoop ik dat ieder kind in Nederland zichzelf kan herkennen in een 
boek”. Nieuwsgierig? Lees hier het hele interview >>> 
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E-learning Digistart-trainingen 

De KB heeft twee DigiStart-trainingen over mediaopvoeding gelanceerd. Deze 
zijn bestemd voor lees(media)consulenten, maar zijn ook zeker interessant 
voor frontoffice-medewerkers. De DigiStart-e-learnings helpen je om een goed 
beeld te krijgen van de moderne mediaomgeving en de rol die de Bibliotheek 
heeft op het vlak van mediaopvoeding. Zo sta je bijvoorbeeld stil bij het beleid 
van bibliotheken op het gebied van mediaopvoeding, interne samenwerking en 
wie mogelijk interessante samenwerkingspartners zijn. Interesse? Bekijk de e-
learning voor het jonge kind (0-6 jaar) of de e-learning voor het kind van 4-12 
jaar. 

 

 

Werkbijeenkomst Monitor po en vo 

Probiblio organiseert op 17 mei een online werkbijeenkomst over de Monitor, 
die verder borduurt op Analyse monitorgegevens (2020) van Kees Broekhof. 
De bijeenkomst is alleen bedoeld voor monitorcoördinatoren en 
leesconsulenten (po en vo) die tussen december 2020 en maart 2021 bij ten 
minste één school de Monitor hebben begeleid. De bijeenkomst is in overleg 
met andere POI’s ook opengesteld voor deelnemers buiten Noord- en Zuid-
Holland. Meer informatie? Lees het bericht voor po of vo op Biebtobieb. 

  

 

Bestelperiode De KinderboekenGids 2021/2022  

Van 20 april t/m 2 juni kunnen scholen materialen bestellen voor de grootste 
kinderboekencampagnes. Scholen ontvangen op 20 april de papieren 
Kinderboekengids, deze is ook online beschikbaar. Er is een nieuwe site 
(onderwijs.cpnb.nl) waar scholen kunnen bestellen én waar later in het jaar 
ook de lessen komen te staan, alles op één plek voor een schooljaar vol 
leesplezier. Leesconsulenten kunnen zelf ook lesmateriaal bestellen via het 
nieuwe onderwijs platform. 

 

 

Onderzoek collecties 

Stichting Lezen start in samenwerking met de Universiteit Leiden een 
onderzoek naar de manier waarop leesconsulenten binnen het programma de 
Bibliotheek op school keuzes maken voor de bibliotheekcollecties op 
basisscholen. Door middel van een vragenlijst en enkele interviews willen de 
onderzoekers meer inzicht krijgen in de totstandkoming van deze collecties. 
Bibliotheken worden in mei (o.a. via Biebtobieb) benaderd met meer 
informatie en een uitnodiging om deel te nemen aan de vragenlijst. Op naar 
een hoge respons! 

 

 

Wekelijks op Biebtobieb: Ook in de Toolkit  

Door de kernteams wordt sinds het begin van de programma’s BoekStart en de 
Bibliotheek op school veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
praktische tools voor bibliotheken. Dit heeft twee gevulde Toolkits opgeleverd. 
Deze tools lichten we uit, om te beginnen voor het po, in een wekelijkse 
rubriek op Biebtobieb: Ook in de Toolkit. Bekijk hier aflevering 1 en aflevering 
2.  
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Agenda 2021 

• 23 april: World Book Day 
 

• 23 april: Geef een boek cadeau 
 

• 11 t/m 17 mei: Stemweek Kinderjury 
 

• 26 mei: finale De Nationale Voorleeswedstrijd  
• 2 juni: finale Pabo Voorleeswedstrijd 

 
• 9 juni: Dag van de Jonge Jury  
• 14 juni: Het Mooie Kinderboekenfestival Den Bosch 

 
• 18 juni: Geef een prentenboek cadeau 

 
• 19 juni: BoekStartdag  
• 4 juli: Het Mooie Kinderboekenfestival Amsterdam  
• 5 oktober: Makkelijk Lezen Dag  

  

 

Vacatures 

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures. 

  

 

 

 Werk je in het onderwijs? Meld je dan ook aan voor de lokale nieuwsbrief van jouw bibliotheek. 

  

 
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 beroepsonderwijs 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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