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Nieuwe look voor debibliotheekopschool.nl
Na vijf jaar ontwikkelen en groeien werd het tijd voor een nieuw gezicht op
internet. De eerste belangrijke vernieuwing is deze week afgerond: een
verbeterde website voor de deskundigen van de Bibliotheek op school. Met alle
vertrouwde bouwstenen in een nieuw jasje. Ook zijn hierin de oude sites voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs samengevoegd voor meer doorgaande
lijn. Dus bezoek ons vanaf nu op www.debibliotheekopschool.nl voor
professionals!
De volgende stap is een geheel nieuwe website voor ouders en scholen. Met
vooral heel veel plezier in lezen en wijsheid met media. Heb je suggesties of
wensen voor deze klantensite? Mail het aan info@debibliotheekopschool.nl. In
januari beginnen we met bouwen.

De Bibliotheek op school op de NOT
De voorbereidingen voor de NOT zijn in volle gang. De Magazines, waarin het
betrekken van ouders centraal staat, liggen bij de eindredacteur en zien er weer
fris uit. We hebben een pool van 30 ambassadeurs, die van 24-28 januari de
stand bemensen en alle bezoekers ontvangen. De nieuwe panelen voor onze
opvallende stand liggen bij de drukker. Er ligt straks niet alleen een leuk
presentje voor degene die graag meer wil weten, maar je kunt er ook
doorlopend onze nieuwste filmpjes bekijken over wat lezen voor mensen
betekent.
Het is aan jou om je onderwijspartners uit te nodigen de Bibliotheek op school te
bezoeken. Dat kan met onze speciale uitnodiging en unieke registratielink. De

toolkit bevat nu ook een instructie om de NOT te promoten in je emailhandtekening. Daarmee maak je snelle reclame! En wil jij ook een dag de NOT
bezoeken? Bestel hier je gratis toegangskaart.

Felicitaties voor Beste Bibliothecaris Juan Khalaf
Na een spannende verkiezingsstrijd werd op 30 november bekend gemaakt dat
Juan Khalaf, werkzaam voor Theek 5 in het Brabantse Oosterhout en omgeving,
door publiek en vakjury is gekozen tot Beste Bibliothecaris van Nederland
2016/2017.
Astrid van Dam, adviseur de Bibliotheek op school Nederland, en Leo Willemse
van de Openbare Bibliotheek Amsterdam werden knap tweede en derde. We
zijn blij met de positieve aandacht die Astrid en de Bibliotheek op school met
deze nominatie hebben gekregen en danken alle stemmers voor hun
enthousiasme!
Lees het juryrapport >>>

Opleidingen in het voorjaar
De nieuwe opleidingen voor het voorjaar van 2017 zijn bekend. Met drie
bekende opleidingen onder een nieuwe naam en een nieuwe bijscholing voor
leesconsulenten. We bieden je:


Leesconsulent basis (start 24 januari in Utrecht)



Profilering leesconsulent (start februari en maart in 4 regio’s)



Didactiek basis (start 6 april in Utrecht)



De bijscholing Leesplezier voor kinderen met leesproblemen is eerst via
direct mail aangeboden aan alle deelnemers die naar aanleiding van de
pilot op de wachtlijst stonden.

Alle informatie en de online aanmeldformulieren vind je op onze nieuwe
website. De deadline voor aanmelden voor Leesconsulent basis ligt al vroeg in
januari, dus zorg dat je er op tijd bij bent!
Niet vergeten: de module onderwijslandschap heeft nog een paar plekken
beschikbaar. De aanmelddeadline is doorgeschoven naar 8 januari. Klik voor
meer informatie en aanmelden op voortgezet onderwijs of op basisonderwijs.

Opleidingsplannen voortgezet onderwijs
In 2017 krijgt de opleiding Adviseur educatie een modulaire opzet. Naast de
reeds bestaande modules worden twee nieuwe modules ontwikkeld, die we
eerst als pilot proefdraaien:
1. Didactiek voor het voortgezet onderwijs. Hierin krijg je handvatten voor
hoe je - rekening houdend met het puberbrein - vorm geeft aan je lessen
met leerlingen in de school of in de bibliotheek.
2. Leesplezier in het vmbo. Je leert hoe je docenten inspireert met je kennis
van leuke titels en verrassende vormen van leesbevordering, om het
lezen vernieuwend en anders vorm te geven. Aansluitend bij wat er
vanuit de school nodig is, maak je net even anders een mooie
combinatie met jouw expertise.
Heb je leerwensen, input en ideeën voor deze twee nieuwe modules? Mail naar
Stieneke eising@kunstvanlezen.nl.

9 maart: Monitordag basisonderwijs voor verdieping
Begin maart zijn de monitorresultaten bekend van de meting 2016. Een
uitstekend moment voor een monitordag, waarin er naast presentaties over de
nieuwe resultaten meer ruimte is voor verdieping. Er is immers veel ervaring
opgedaan met de vijf monitormetingen en de inzet van de resultaten daarvan op
de basisscholen.


Datum en locatie: 9 maart 2017 van 10.00 – 15.00 uur, Utrechts
Centrum voor de Kunsten.



Aanmelden kan tot 27 februari via dit formulier.

Op deze monitordag gaan we de successen delen maar ook vaststellen wat nog
beter kan en welke knelpunten opgelost moeten worden. Deelname aan de
monitordag is gratis en wordt mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen en SPN.
Lees meer >>>

20 maart: Monitordag voortgezet onderwijs
Op maandag 20 maart organiseren we i.s.m. Kunst van Lezen een
monitorwerkdag voor voortgezet onderwijs. Omdat de monitor VO relatief
nieuw is, krijg je hier uitleg over hoe het rapportageportaal werkt en ga je zelf
aan de slag. Het doel is dat je aan het eind van de dag weggaat met een door jou
op maat gemaakte rapportage/presentatie en een adviesvoorstel voor
tenminste één school.
Deze monitorwerkdag vindt plaats in Hogeschool Domstad te Utrecht. De
uitnodiging met aanmeldlink volgt begin januari via de gebruikelijke kanalen.
De Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs staat nog tot 13
februari 2017 open voor alle bibliotheken en hun (vmbo)scholen. Aanmelden
kan tot 1 februari. Meer informatie, bijvoorbeeld de handleiding, staat in de
toolkit en in biebtobieb.

Oproep klankbordgroep Monitor basisonderwijs
In 2017 start een klankbordgroep Monitor de Bibliotheek op school
basisonderwijs. Ben jij een monitorcoördinator of leesconsulent en wil jij jouw
ervaringen delen? Stuur dan een mail met jouw aanmelding naar
monitor@debibliotheekopschool.nl.
We zoeken ook een schooldirecteur, leescoördinator of leerkracht met
monitorervaring voor deelname in de klankbordgroep. We vragen je om een
investering van twee (dagdeel)bijeenkomsten per jaar. De eerste
klankbordgroep bijeenkomst is op maandag 6 maart 2017 van 10.00 – 11.30 bij
St. Lezen in Amsterdam.

Groeiende deelname onderzoek primair onderwijs
Van juli t/m september van dit jaar hebben 119 bibliotheken deelgenomen aan
het onderzoek Samenwerking primair onderwijs. De Koninklijke Bibliotheek
heeft de uitkomsten van deze enquête verwerkt in twee rapportages: één eigen
rapportage voor de deelnemende bibliotheken en één landelijke rapportage
voor alle betrokkenen in het veld.
Lees meer >>>

Regeling Taalakkoorden stelt subsidie beschikbaar
Ken je de regeling Taalakkoorden die hoort bij Actielijn 2 van het programma Tel
mee met Taal? In artikel 4 van de regeling wordt uitdrukkelijk aangegeven dat
projecten die bijdragen aan leesbevordering bij kinderen in aanmerking komen
voor een subsidie.
De bibliotheek moet altijd partner zijn als er een aanvraag gedaan wordt.
Interessant dus om deze regeling te bekijken. Met deze regeling wordt in 2017
ten hoogste € 2.600.000 beschikbaar gesteld en in 2018 nog eens € 2.100.000.
Per project is maximaal € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari
2017 ingediend worden. Voor meer informatie kun je terecht bij Steunpunt
Basisvaardigheden.

Op verhaal komen bij Lezen Centraal 2017
Verhalen komen niet uit de lucht vallen. Een auteur componeert letters,
woorden en zinnen, die de lezer toegang geven tot het verhaal. En verhalen
komen ook langs andere wegen tot ons. Via beeld, geluid, muziek of combinaties
daarvan.
Lezen Centraal gaat op 5 april 2017 op zoek naar de creatieve middelen die
verhalenmakers inzetten om de lezer, ook als luisteraar of kijker, ontroerd,
ontzet, verheugd, verward of verrijkt achter te laten. Lezen Centraal belicht niet
alleen het lezen zelf, maar ook het maakproces dat voorafgaat aan een verhaal.
Je krijgt inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering en
gaat zelf creatief aan de slag. Het volledige programma staat medio januari op
www.lezencentraal.nl.

Echte MediaMasters wonen in Bunschoten
De zes editie van de MediaMasters Game tijdens de Week van de Mediawijsheid
was een groot succes. Dit jaar deed een recordaantal van 150.000 leerlingen uit
groep 7 en 8 mee aan de wedstrijd.
En groep 7 van de Dr. H. Bavinckschool uit Bunschoten mag zich een jaar lang de
‘Meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. Ook het nieuwe avonturenspel
van Geheim Agent A.A.P. in Pikaman Ga! kende ruim 50.000 unieke bezoekers
en wordt nog dagelijks gespeeld.
Lees meer >>>

Digisterker: vmbo-scholen gezocht voor pilot
Het duiden, verzamelen en creëren van digitale informatie gaat niet vanzelf.
Voor lang niet alle jongeren is het gesneden koek om met de ‘digitale overheid’
om te gaan, zoals het aanvragen van een rijbewijs, ID-kaart en
studiefinanciering.
Digisterker ontwikkelt daarom een educatief concept waarmee jongeren leren
omgaan met relevante digitale overheidsdiensten, gericht op opleiding/werk,
maar ook voor gebruik in de privésfeer. Er komt bijscholingsmateriaal voor
docenten/mediacoaches en er worden instructiefilmpjes gemaakt.
Om dit te testen is Digisterker op zoek naar (v)mbo-scholen die medio februari
2017 willen deelnemen aan een pilot. Binnen de pilot wordt ook onderzocht wat
de rol van de bibliotheek kan zijn bij het aanbieden en gebruiken van het
materiaal. Lees meer >>>

Leeskracht vernieuwd
Leeskracht, een site gemaakt door de vier stadsbibliotheken om het leesplezier
van leerlingen uit de onderbouw vmbo en het praktijkonderwijs in de leeftijd
van 13 – 15 jaar te vergroten, is vernieuwd.
De gratis online module om interactieve lessen over lezen en boeken te geven,
bevat kant-en-klare voorbeeldlessen en een handig stramien om zelf lessen te
maken. Daarnaast is de er App voor jongeren waarbij ze, door te klikken op de
foto’s die ze leuk vinden, persoonlijke boekentips krijgen. Lees meer >>>

Nieuwe brochure Meer lezen, beter in taal - mbo
In december is de brochure Meer lezen, beter in taal - mbo verschenen. Deze
nieuwe brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de
taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en
vrijetijdslezen.
Kees Broekhof en Tessa van Velzen van Sardes deze brochure speciaal
geschreven voor mbo-scholen in opdracht van Stichting Lezen en de KB voor het
programmaonderdeel de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen.
Lees meer >>>

Gelukkig nieuw(s)jaar!
Met deze nieuwsbrief sluiten we weer een mooi en leeszaam jaar af. We kijken
terug op een paar bijzondere hoogtepunten, zoals een 5-jarig jubileum, de start
van een Kopgroep van bibliotheken en scholen met een 2-jarige intensieve
stimuleringsregeling, de nieuwe campagne Nederland Leest Junior, mooie tools
en films voor voortgezet onderwijs en de volwaardige invulling van de lijn
informatievaardigheden in het basisonderwijs.
Ondertussen groeit die doorgaande lijn met het voortgezet onderwijs, wat nu al
zichtbaar is in onze nieuwe website en deze gezamenlijke nieuwsbrief. Voor
2017 staan de NOT en de website voor ouders en scholen bovenaan onze
actielijst. Dus ook dat wordt weer een boeiend jaar. Snuffel nog eens door alle
nieuwsberichten voor je eigen terugblik.
Namens alle medewerkers van de Bibliotheek op school fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar gewenst!
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