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Vernieuwde Monitor: webinar en tools
Sinds 1 december stromen de data van de Monitorafname 2021-2022 binnen.
Ben je nog opzoek naar informatie of instructies?
Hiervoor kan je terecht in de toolkit. Daar vind je onder andere de opname van
het Webinar Werken met de Monitor van november 2021, de Instructie
Vernieuwde Monitor, een vernieuwd Stappenplan voor de Monitorafname en de
Vragenlijsten voor Bibliotheek en school van de Monitor 2021-2022.
Bekijk de toolkit >>>

Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Vivian Segers van Bibliotheek Idea. Vivian
vertelt over haar mooiste herinnering, hoe zij de toekomst van de Bibliotheek op
school voor zich ziet en de werkvorm die zij het liefst gebruikt: de biebthee.
Nieuwsgierig?
Lees het hele interview >>>
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Webinar terugkijken: (Weer)zin in lezen
Op 8 december vond het webinar (Weer) zin in lezen plaats, met als
ondertitel Leesmotivatie in het basisonderwijs. Dat dit onderwerp veel aandacht
heeft, blijkt uit de meer dan 1000 aanmeldingen voor het webinar. Via de
website van Stichting Lezen is de opname van het webinar voor iedere
geïnteresseerde terug te kijken. Aanleiding voor het webinar was de
publicatie Leesmotivatie onder de loep van Jette van den Eijnden.
Lees meer en bekijk het webinar >>>

Volg De Nationale Voorleeswedstrijd via socials
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd voor leerlingen in
groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Voortgang van en nieuws over de
wedstrijd is te volgen via de website en via Facebook en Instagram
@DeNationaleVoorleeswedstrijd. Nodig ook vooral de leerkrachten in je
werkgebied uit om De Nationale Voorleeswedstrijd via de socials te volgen.
Lees meer >>>

De Nationale Voorleesdagen
Wil je aan de slag met De Nationale Voorleesdagen (26 februari t/m 5 februari)
en het Voorleesontbijt? In de toolkit Voorlezen op boekstartpro.nl staat een in
Instructie met tips om - samen met je partners uit kinderopvang en onderwijs nog meer uit de campagne te halen én om ouders er nog meer bij te betrekken.
En wil je een meertalig voorleesontbijt organiseren? Kijk dan op de site
nationalevoorleesdagen.nl voor een uitgebreide handleiding. Garantie voor nóg
meer (voorlees) plezier tijdens De Nationale Voorleesdagen.
Lees meer >>>

De Bibliotheek op school in Onderwijsmuseum
Sinds vrijdag 10 december 2021 is de tentoonstelling boom, roos, vis over leren
lezen en leesplezier te bezoeken in het Nationaal Onderwijsmuseum in
Dordrecht. In de tentoonstelling is in oude en huidige klaslokalen de
ontwikkeling van het leesonderwijs in Nederland te zien. Er is een letterbos, een
speurtocht en een escaperoomspel in De Griezelbus. Ook is er een ruime
schoolbibliotheek, ingericht volgens de aanpak van de Bibliotheek op school.
Lees meer >>>

Jubileumtitel Geef een boek cadeau 2022 bekend
De titel van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau 2022 is
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 campagne
bestaat komend jaar vijf jaar.
Lees meer >>>
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Trainingsaanbod voorjaar 2022
Komend voorjaar staan er weer nieuwe trainingen voor BoekStart en de
Bibliotheek op school gepland. Wil je aan de slag met Meertaligheid,
Onderwijsrelaties bouwen en borgen of BoekStart? Bekijk dan snel het aanbod
en alle informatie. Als je op de wachtlijst staat ontvang je een attenderingsmail
vanuit Bibliotheek Campus met het verzoek je in te schrijven via het
aanmeldingsformulier.
Bekijk de trainingen >>>

Inspiratiewebinar Media Ukkie Dagen 2022
Op 20 januari 2022 van 15.00 uur tot 16.30 uur organiseren Netwerk
Mediawijsheid, KB, Cubiss en het SPN kernteam 0 tot 12 (Boekstart) een
webinar voor bibliotheken in het kader van de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze
middag geeft Netwerk Mediawijsheid je onder andere meer uitleg over de Media
Ukkie Dagen en krijg je tips hoe je hier als Bibliotheek aan kunt bijdragen. Drie
bibliotheken leggen bovendien uit hoe zij hun activiteiten rondom de MUD
vormgeven.
Meld je aan >>>

Overzicht digitale content jeugd
De KB heeft een handig overzicht gemaakt waarin je alle digitale content voor
jeugd vindt. Het Overzicht digitale content jeugd is gerangschikt op
leeftijdscategorie met daarin vrij toegankelijke bronnen en bronnen met inlog.
Bij iedere bron staat een korte uitleg vermeld, het soort content, de
beschikbaarheid van de content, op welk device het gebruikt kan worden en
natuurlijk de url.
Bekijk het Overzicht digitale content jeugd in de Toolkit >>>

Nieuwjaarsgroet
Namens Stichting Lezen, de KB en het SPN-kernteam hartelijk dank voor al je
medewerking en inzet in 2021. Het was wederom een bijzonder jaar, met
uitdagingen voor iedereen. Door de coronamaatregelen was er vaak flexibiliteit
en creativiteit nodig om je leesbevorderingswerk alsnog te kunnen uitvoeren.
Ook in 2021 hebben we heel wat mooie initiatieven voorbij zien komen.
We kijken met jou uit naar het komende jaar waarin je hopelijk weer gewoon op
school aan het werkt kunt. En we wensen je een goed en gezond 2022!

Nieuw in de toolkit
Alle tools bij de vernieuwde Monitor de Bibliotheek op school
Rekenmodel collectie schoolbibliotheken 0-12 jaar
Overzicht digitale content jeugd
Instructie e-books en luisterboeken lenen
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Agenda
26 januari t/m 5 februari 2022: De Nationale Voorleesdagen
27 januari t/m 2 februari 2022: Week van de Poëzie
11 februari 2022: Geef een boek cadeau
21 maart 2022: Wereldpoëziedag
6 april 2022: Lezen Centraal - Lees je rijk

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@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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