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Welkom bij de allereerste de Bibliotheek op school nieuwsbrief vo & mbo. Wij zijn trots dat er sinds deze maand 
een aparte plek is waar kennis verzameld en gedeeld wordt speciaal voor het vo & mbo. De Bibliotheek op schoo  
is een belangrijke partner in het Leesoffensief en ondersteunt scholen om hun doelen te bereiken. De inhoudelijk 
specialisten van Stichting Lezen, SPN en de KB nemen je in deze nieuwsbrief mee in de laatste ontwikkelingen 
rondom de Bibliotheek op school vo & mbo en besteden aandacht aan verhalen en ervaringen uit het netwerk. 
Laat je dus eens per twee maanden inspireren en ondersteunen door de interviews, inhoudelijke rapportages, 
tips en actualiteiten die in deze brief verschijnen. 

Adriaan Langendonk,  
Manager leesbevorderingsprogramma’s  
Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek 

 

Nationaal Programma Onderwijs biedt kansen voor 
bibliotheken 

Op dit moment zijn scholen bezig een schoolplan op te stellen om, de door 
Corona opgelopen, onderwijsachterstanden te verminderen. Landelijk is daar 
8,7 miljard euro voor beschikbaar; voor komend schooljaar betekent dat 700 
euro per leerling. Het advies voor bibliotheken is om met scholen in gesprek te 
gaan over de bijdrage die de Bibliotheek kan leveren om taal- en 
leesachterstanden te verminderen. Lees meer >>>  

 

Het Leesoffensief  

Elke Bibliotheek kon dit voorjaar bij de KB een subsidie aanvragen voor het 
Leesoffensief. De laatste toekenningen hiervan worden binnen afzienbare tijd 
verwacht. Het SPN-kernteam de Bibliotheek op school 12+ heeft alvast een 
overzicht gemaakt van alle thema’s zodat bibliotheken elkaar op thema kunnen 
vinden. Lees verder >>> 

 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=443&key=a3nw75vQ&subid=105007-kzwp5A8GKmODPU&tmpl=component&utm_source=newsletter_443&utm_medium=email&utm_campaign=landelijke-nieuwsbrief-voor-scholen-vo-mbo-1&acm=105007_443
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Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school  

In deze nieuwsbrief laten we graag een kanjer uit het bibliotheekwerk aan het 
woord. Tessa Geurts van Bibliotheek Venlo bijt het spits af en vertelt ons waar 
zij trots op is binnen haar werk. Lees je mee? >>> 

 

 

Doorlezen in de vakantie met Boek ’n Trip 

Op 1 juli start Boek ’n Trip! Tijdens deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl 
kunnen jongeren de mooiste verhalen beleven. Gewoon op hun telefoon of 
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app downloaden ze de leukste e-books 
en luisterboeken. Ook als ze nog géén lid zijn van de bieb! In de toolkit 
Activiteiten vind je de Instructie Boek ’n Trip voor leesconsulenten. 

 

 

Bestellijsten Young Adult boeken n.a.v. 
Leesoffensief-subsidie 

Naar aanleiding van de Leesoffensief-subsidieaanvragen bij de KB hebben het 
SPN-kernteam de Bibliotheek op school 12+ en NBD Biblion een bestellijst voor 
de vmbo-collectie samengesteld. Deze lijst helpt bibliotheken gemakkelijk een 
geschikte en aantrekkelijke collectie te bestellen. Nieuwsgierig? Bekijk de lijst 
>>> 

 

 

Boekentips – voortgezet onderwijs 

In deze nieuwsbrief geven professionals uit het veld tips over mooie 
jongerenboeken. Programmaspecialist de Bibliotheek op school Liselotte 
Dessauvagie (Stichting Lezen) was zó enthousiast over een aantal boeken dat 
zij las, dat zij hiermee start. Bekijk de boekentips van Liselotte >>> 

Lijkt het je leuk om in de volgende nieuwsbrief de boekentips te geven? Geef 
je dan op bij de redactie! 

 

 

Boekentips – mbo 

In deze nieuwsbrief geven professionals uit het veld tips over mooie 
jongerenboeken. In deze eerste aflevering neemt Yannic van Daele, 
leesconsulent bij Huis73, ons mee in de inspirerende boeken die zij de 
afgelopen tijd las. Bekijk de boekentips van Yannic >>> 

Lijkt het je leuk om in de volgende nieuwsbrief de boekentips te geven? Geef 
je dan op bij de redactie! 
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Herziene editie Meer lezen, beter in taal - vmbo  

De nieuwe vmbo-editie van Meer lezen, beter in taal is verschenen. Daarmee is 
de herziening van de reeks compleet. In de vmbo-editie heeft Kees Broekhof 
(Sardes) actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten toegevoegd, 
bijvoorbeeld over diep lezen en digitaal lezen, en het leeshonger-model. 
Broekhof onderbouwt ook het belang van een structurele samenwerking tussen 
Bibliotheek en onderwijs via de Bibliotheek op school. In deze brochure lees je 
hoe je vorm kunt geven aan die extra impuls uit het Bibliotheekconvenant om 
juist vmbo-leerlingen te stimuleren meer te lezen. Lees verder >>> 

 

 

Start Bibliotheekmonitor 

Half juli start de jaarlijkse Bibliotheekmonitor naar de samenwerking tussen de 
Bibliotheek en het voortgezet onderwijs. Met de resultaten wordt in kaart 
gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor middelbare scholen 
vormgeven. De monitor geeft goede beleidsinformatie om bijvoorbeeld het 
Leesoffensief verder uit te bouwen en biedt belangrijke input voor gesprekken 
met subsidiegevers over het educatieve werk. De vragenlijst is open tot week 
37. De contactpersonen van bibliotheken ontvangen in week 28-29 een 
uitnodiging per mail. Meer informatie >>> 

 

 

Terugkijken: webinar 25 werkvormen 
leesbevordering in het mbo  

Hoe kun je mbo-studenten stimuleren om te gaan lezen? Wat zijn goede 
werkvormen om het lezen van boeken nog beter op de kaart te zetten? Yannic 
van Daele en Annette Janssen (Huis73) delen hun kennis en ervaring over 
leesbevorderingswerkvormen tijdens het webinar 25 werkvormen 
leesbevordering in het mbo van Stichting Lezen. Heb je het webinar gemist? 
Deze is, evenals de webinars Lezen in het mbo werk! en Onderwijslandschap 
mbo, terug te zien. Bekijk de webinars >>> 

 

 

Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2020 

Bijna tweederde van de mbo-studenten die de Monitor de Bibliotheek op school 
hebben ingevuld geeft aan dat ze lezen belangrijk vinden. Ongeveer 70% 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 867 mbo-
studenten. Bekijk meer resultaten >>> 
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Nieuw in de toolkit 

• PowerPoint-sjablonen de Bibliotheek op school vo  
Nieuw in de toolkit >>>  

 

 

Agenda 2021 

• 24 juni: webinar De Weddenschap (15.30 uur) 
• 17 t/m 26 september: Boekenweek van Jongeren  
• 2 oktober: Nacht van de Poëzie  
• 1 t/m 31 oktober 2021: Maand van de Geschiedenis  
• 1 t/m 30 november: Nederland Leest Junior  

  

 

Vacatures 

Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector op Biebtobieb/vacatures. 

  

 

 

   

 
Deze nieuwsbrief hoort bij het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Dit programma is ontwikkeld 

door Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma 

uit. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. 

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-VO@debibliotheekopschool.nl.  

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief. 
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