Leenrechtvergoeding de Bibliotheek op school in zicht
Demissionair minister Ingrid van Engelshoven heeft op 23
december 2021 de Kamer geïnformeerd over de uitlening van
boeken via scholen en over de leenrechtvergoeding. Stichting Lezen
is verheugd dat er nu een model is ontwikkeld voor een structurele
oplossing. Leenrechtvergoedingen zijn noodzakelijk voor het goed
functioneren van elk leesbevorderingsprogramma, waarin zowel
makers als leesbevorderaars een belangrijke rol hebben.
Lees meer over de Kamerbrief leenrechtvergoeding >
Praktijkkaarten EducationLab
Kinderopvang en onderwijs zetten specifieke interventies in om
de ontwikkeling van kinderen ook in tijden van Covidmaatregelen zoveel mogelijk te stimuleren. De Praktijkkaarten
van EducationLab beschrijven kansrijke interventies. In
samenwerking met Stichting Lezen zijn drie nieuwe
Praktijkkaarten ontwikkeld: over de BoekStartcoach, BoekStart
in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair
onderwijs.
Lees meer over de Praktijkkaarten >
Whakahihi - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Michelle Knot van Biblionet
Groningen. Michelle haar mooiste herinnering als leesconsulent?
“Dat ik in een winkel werd herkend als de ‘biebjuf’ en dat de
betreffende jongen vertelde hoe leuk hij het had gevonden dat ik
bij hem in de klas was”. Verder neemt ze je mee in de leukste
werkvorm, de toekomst van de Bibliotheek op school en geeft ze
startende leesconsulenten tips. Nieuwsgierig?
Lees het hele interview >
Leesbevordering en het coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van Rutte IV is aandacht voor het belang van
lezen en taal, en voor de rol van de Bibliotheek. Met name het
inzetten op de basisvaardigheden in het onderwijs (waaronder
lezen) en het streven naar verkleining van de kansenongelijkheid
zijn onderwerpen waarvoor bibliotheken en in het bijzonder de
Bibliotheek op school van betekenis kunnen zijn.
We vertellen je er graag meer over >
Toolkit Voor jou en je kind!
Met enige vertraging door Covid is in de loop van de afgelopen twee
jaar een pilot uitgevoerd waarbij de oudercursus Voor jou en je
kind! van Stichting Lezen & Schrijven werd aangevuld met
bijeenkomsten over lezen en de schoolbibliotheek. Dankzij de
inspanningen van de deelnemende bibliotheken kunnen we de
eerste versie van een toolkit publiceren. Deze is bedoeld voor
bibliotheken die de oudercursus op scholen willen organiseren.
Interesse?
Lees verder >
De Nationale Voorleesdagen
Wil je aan de slag met De Nationale Voorleesdagen (26 januari t/m
5 februari) en het Voorleesontbijt? In de toolkit Voorlezen op
boekstartpro.nl staat een Instructie met tips om – samen met je
partners uit de kinderopvang en het 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 >
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 basisonderwijs
ontwikkeld voor de Poëzieweek. De lessen zijn gratis aan te vragen.
Lees meer >
Trainingsaanbod
Dit voorjaar staan er weer nieuwe trainingen gepland voor
medewerkers werkzaam binnen de Bibliotheek op school. Wil je aan
de slag met Meertaligheid of Onderwijsrelaties bouwen en borgen?
Of de training Leesconsulent volgen? Bekijk dan het aanbod en alle
informatie op Bibliotheek Campus. We hopen uiteraard zoveel
mogelijk fysiek te kunnen trainen.
Meer informatie >
Instructie Kinderjury
De Leesweken van de Kinderjury, de lezersprijs van de
Kinderboekenweek, beginnen op 1 februari en lopen t/m 31 mei
2022. We roepen kinderen op om op school, thuis of in de
bibliotheek zoveel mogelijk boeken uit 2021 te lezen. Kinderen
kunnen hun stem uitbrengen tijdens de Stemweek, van 11 t/m 17
april. Uiteindelijk worden op 25 mei de winnaars bekendgemaakt.
Doen jouw scholen ook mee? In de toolkit Activiteiten vind je een
geactualiseerde versie van de Instructie Kinderjury.
Bekijk de instructie >
Monitorresultaten pabo 2021-2022 bekend
Bij de Monitor de Bibliotheek op school pabo 2021-2022 is een
flinke toename te zien van het aantal deelnemende studenten,
docenten en bibliotheken. Er zijn afgelopen jaar dan ook twee keer
zoveel samenwerkingen tot stand gekomen. Het leesgedrag van
studenten is vergelijkbaar met 2020. Wel zijn er veel meer
taaldocenten op de pabo die in 2021 in iedere les aandacht hebben
besteed aan kinder- en jeugdliteratuur. Benieuwd naar de overige
resultaten?
Lees hier meer over de Monitor de Bibliotheek op school pabo >
Landelijk webinar Media Ukkie Dagen 2022
In 2022 is 'Swipe, stap, sprong' het thema van de Media Ukkie
Dagen (15 maart t/m 1 april 2022). Samen met Netwerk
Mediawijsheid, het SPN kernteam 0 tot 12 jaar (Boekstart), Cubiss
en Mediasmarties organiseert de KB weer een landelijke webinar,
zodat bibliotheken tijdens deze week mediaopvoeding voor het
jonge kind onder de aandacht kunnen brengen. Het webinar vindt
plaats op 28 maart.
Meer informatie >
Scoor een Boek!
De editie van 2022 start op 1 februari en loopt tot 20 mei 2022. In
die periode dagen voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie de
leerlingen van deelnemende scholen uit om zoveel mogelijk boeken
te lezen. Dit leesproject verbindt lezen en sport met elkaar. Scoor
een Boek! kent een Schooleditie en een digitale Thuiseditie voor
gezinnen. Via scoorthuis.nl - voor alle gezinnen toegankelijk kunnen leuke opdrachten rondom lezen en bewegen worden
gedaan.
Lees meer >
Instructie Geef een (prenten)boek cadeau
Ook de jubileumtitel van de leesbevorderingscampagne Geef een
prentenboek cadeau 2022 is bekendgemaakt: Ik zou wel een kindje
lusten van Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid. Dit boek is
vanaf 13 mei voor €2,50 te koop in de boekhandel. Het 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 prentenboek cadeau 2022 staat in de toolkit
Activiteiten.
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 >
Landelijke campagne Doe meer met Taal
De Rijksoverheid is in december 2021 gestart met de landelijke
publiekscampagne Doe meer met Taal. De campagne richt zich op
NT1'ers in de leeftijd van 20 tot en met 49 jaar die al redelijk
kunnen lezen en schrijven, maar nog niet op 2F-niveau zitten.
Alledaagse situaties waarin betere taalvaardigheden goed van pas
komen staan centraal, zoals solliciteren, een goede tekst schrijven
voor webadvertenties, en voorlezen.
Lees meer over Doe meer met Taal >
Agenda
•26 januari t/m 5 februari 2022: De Nationale Voorleesdagen
•2 februari 2022: World Read Aloud Day
•27 januari t/m 2 februari 2022: Week van de Poëzie
•9 februari t/m 10 april 2022: Kinderjury Leesweken
•11 februari 2022: Geef een boek cadeau
•21 maart 2022: Wereldpoëziedag
•25 maart t/m 1 april 2022: Media Ukkie Dagen
•6 april 2022: Lezen Centraal - Lees je rijk
•11 t/m 17 april 2022: Kinderjury Stemweek
•13 mei 2022: Geef een prentenboek cadeau
•25 mei 2022: bekendmaking winnaars Kinderjury
Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector
op Biebtobieb/vacatures.

