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Handreiking de Bibliotheek op school in het mbo
Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen in de geletterdheid van jongeren.
De samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs is minder vanzelfsprekend
dan met het primair en voortgezet onderwijs. Een gemiste kans, want Nederland telt
bijna 500.000 mbo-studenten. Een behoorlijk deel van deze studenten heeft moeite
met taal en lezen. Deze nieuwe handreiking over de Bibliotheek op school in het mbo
helpt bibliotheken om na te denken over de samenwerking met mbo-scholen.
Lees meer >

Monitorresultaten mbo 2021-2022 bekend
Bij de Monitor de Bibliotheek op school mbo 2021-2022 is het aantal studenten dat
de vragenlijsten invulde verdubbeld en het aantal docenten fors gegroeid. Meer dan
de helft van de mbo-studenten die de Monitor invulden, geeft aan dat zij lezen
belangrijk vinden. Van de deelnemende studenten PWO vindt meer dan de helft
voorlezen soms of altijd moeilijk. Benieuwd naar de overige resultaten?
Lees meer over de Monitor de Bibliotheek op school mbo >
Monitor dBos langer open: t/m 4 maart
We zijn inmiddels ruim een maand op weg met de afname van de Monitor dBos. De
afname is redelijk op gang gekomen, maar nog niet waar we hoopten te zijn. Daarom
hebben we besloten om de Monitor langer open te houden: t/m 4 maart (in plaats
van 18 februari). Door het langer openstellen van de Monitor zal ook het
rapportageportaal twee weken later openen.
Lees meer >

Lessuggesties Poëzieweek
Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Van 27 januari
t/m 2 februari vindt daarom de Poëzieweek plaats. Ramsey Nasr is dit jaar het
boegbeeld van de campagne. Het thema van de tiende editie is Natuur en heeft als
motto deze woorden van Nasr: ‘bloesemingen en overvloed’. Iedereen Leest en
Stichting Lezen hebben opnieuw lessen voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld
voor de Poëzieweek. De lessen zijn gratis aan te vragen.
Lees meer >

Instructie Geef een boek cadeau
De jubileumtitel van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau 2022 is al
even bekend. Vanaf 11 februari is Het Achterhuis van Anne Frank voor € 2,99 te koop
in de boekhandel. Het is een boek dat uitnodigt tot gesprekken thuis of in de klas, of
dat nu is bij het vak Nederlands, bij geschiedenis of bij maatschappijleer. Doel van de
actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. De instructie bij Geef een boek cadeau 2022
staat in de toolkit Activiteiten.
Lees meer >

Stembus Jonge Jury geopend
Jongeren kunnen sinds begin januari weer stemmen voor de Jonge Jury. Deze
leesbevorderingscampagne daagt jongeren in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs uit tot het lezen van jeugdboeken. Er is een groslijst met alle boeken die zijn
uitgekomen in 2021. En het Jonge Jury Boekgenootschap heeft elf Leestips
geselecteerd. Wil je met de Jonge Jury aan de slag? Dat kan!
Neem een kijkje op de pagina en organiseer je eigen Jonge Jury feestje >

Scholingsaanbod leesbevordering voor docenten
In Scholingsaanbod leesbevordering 2021-2022, een nieuwe publicatie voor docenten,
geeft Stichting Lezen een overzicht van het eigen scholingsaanbod en dat van
(partner)organisaties op het gebied van taal, literatuur en leesbevordering in het vo en
mbo. Wil je de docenten in je werkgebied hierover informeren? Je bent van harte
welkom om de link naar de publicatie te delen.
Lees meer over het scholingsaanbod leesbevordering >

Trainingsaanbod voor educatief medewerkers
Dit voorjaar staan er weer nieuwe trainingen gepland voor medewerkers werkzaam
binnen de Bibliotheek op school. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met de vraag ‘hoe krijg
je leerlingen in het voorgezet onderwijs aan het lezen’ of effectief leren communiceren
op beleidsmatig niveau? Bekijk dan het aanbod en alle informatie op Bibliotheek
Campus. We hopen uiteraard zoveel mogelijk fysiek te kunnen trainen.
Meer informatie >

Symposium Studerend lezen in het hbo en vmbo
Op 17 december 2021 vond het afsluitende symposium plaats van het project
Studerend lezen in het hbo en vmbo. Tijdens dit project zijn leeromgevingen
ontwikkeld en getest om de studerende leesvaardigheid van leerlingen te vergroten.
Op het symposium werden de onderzoeken besproken met een panel van experts.
Wil je meer weten en het symposium terugkijken?
Lees meer >
Webinar Digitaal Lezen Jeugd
Op 14 december 2021 vond het webinar Digitaal Lezen Jeugd plaats. Tijdens dit
webinar vertelde het team KB Digitaal Lezen Jeugd over het digitale aanbod dat
beschikbaar is voor jeugd en hoe je dit onder de aandacht kunt brengen bij jouw
doelgroep. Interessant voor bibliotheekcollega’s die zich bezighouden met het
digitale aanbod, met jeugd, en met leesbevordering voor jeugd. Webinar gemist?
Bekijk het webinar terug >
Oproep: docenten en bibliothecarissen gezocht voor train-de-trainer en workshops
over nepnieuws
Ben jij docent of bibliothecaris en wil je jongeren weerbaarder maken tegen
desinformatie en nepnieuws? Doe dan mee met het internationale
mediawijsheidproject SMILES. In dit project vergroten bibliothecarissen en docenten
met nieuwe methodes hun kennis en vaardigheden rond het herkennen en bestrijden
van nepnieuws. Met die expertise kunnen ze jongeren tussen 12 en 15 jaar verder
helpen. Dit traject wordt uitgevoerd in scholen en bibliotheken in Nederland, België en
Spanje.
Lees meer >

Boekentips vmbo
Op zoek naar inspiratie? Deze maand leestips van Pauline van der Bilt, leesconsulent op
de Horecavakschool voor Bibliotheek Rotterdam. Drie leuke boeken die onder andere
geschikt zijn voor leerlingen van het vmbo. De boeken zijn spannend, ontroerend,
grappig en snijden tegelijkertijd moeilijke en serieuze onderwerpen aan.
Lees de boekentip van Pauline >

Boekentips mbo
In deze nieuwsbrief geven professionals uit het veld tips over mooie jongerenboeken.
Voor deze editie is Linda Vogelesang, programmacoördinator vo/mbo bij de Bibliotheek
Gelderland Zuid, in haar boekenkast gedoken. Nieuwsgierig?
Lees de boekentip van Linda >

Inspiratie uit het netwerk
Meld je klas aan voor LeesWaar. Een nieuw transmediaal
leesbevorderingsprogramma dat jongeren in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs stimuleert om een boek te lezen.
Bekijk de compilatie van de online conferentie van het Noord-Hollandse
Leesoffensief.

Nieuw in de toolkit
De Bibliotheek op school in het mbo; handreiking voor bibliotheken
Bouwstenen de Bibliotheek op school mbo
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Agenda 2022
14 januari: Raadgedicht 14+
27 januari t/m 2 februari: Poëzieweek
31 januari: Stap op de Rode Loper Amsterdam
11 februari: Geef een boek cadeau
14 februari: Stap op de Rode Loper Utrecht
21 maart: Wereldpoëziedag/Uitreiking De Grote Poëzieprijs
21 maart: Stap op de Rode Loper Eindhoven
24 maart: Slotdag De Inktaap
6 april 2002: Lezen Centraal - Lees je rijk
9 juni 2022: De Dag van de Jonge Jury

Vacatures
Kijk hier voor vacatures binnen de bibliotheeksector.

