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NPO verlengd
Bijna een jaar geleden lanceerde het ministerie van OCW het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO), bedoeld om de door 
corona opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te 
werken. De NPO-gelden worden onder anderen besteed aan het 
programma de Bibliotheek op school. De periode waarin het 
geld kan worden uitgegeven is nu verlengd met twee jaar.

Lees meer >

Resultaten Bibliotheekmonitor
Vers van de pers: de jaarlijkse rapportage over de 
samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs, 
uitgevoerd door Bibliotheekmonitor. We zien een lichte stijging 
van het aantal scholen waar met de Bibliotheek op schoolpo of 
een vergelijkbaar programma wordt gewerkt.

Lees meer >

Vakantielezen met de Bibliotheek op school
Elk jaar werken kinderen samen met leerkrachten hard aan hun 
leesvaardigheid. En dan is het tijd voor vakantie. Stichting 
Lezen organiseert jaarlijks Vakantielezen, de campagne om 
kinderen uit groep 3 en 4 te stimuleren om ook tijdens de 
zomervakantie lekker te lezen. Er zijn ook andere initiatieven 
tijdens de zomervakantie, zoals Vakantielezen van Biblionet 
Groningen, met een schooleditie in de klas en een landelijke 
digitale thuiseditie voor het hele gezin.

Lees meer >

Pabo stimuleringsregeling en mailing

De Bibliotheek op school Pabo krijgt steeds meer vorm; de 
komende stimuleringsregeling is al gevuld met nieuwe 
samenwerkingen. De bibliotheken die met pabo’s samenwerken 
komen tweemaal per jaar bij elkaar. Stichting Lezen stuurt eind 
maart alle pabo’s in Nederland een informatiepakket om 
leesbevordering en het belang van lezen op de kaart te houden.

Lees meer >

Whakahihi! - Trots op de Bibliotheek op school
In de rubriek Whakahihi! dit keer Guus Colbers van Bibliotheek 
Venlo. Guus vertelt over de Bibliotheek op school en deelt zijn 
ervaringen met ons.
'Het doel om kinderen/jongeren meer leesplezier te laten 
ervaren is een duurloop. Er bestaat geen blauwdruk die precies 
aangeeft hoe we dit kunnen bereiken en dus is er een hoop 
vrijheid om te onderzoeken wat wel/niet werkt. Er zijn meerdere 
wegen die naar Rome leiden, en dat maakt ons werk zo 
dynamisch en divers.' Nieuwsgierig naar de rest van het 
interview?

Lees het interview >

Cursus creatief schrijven
De eerste locatie is bekend waar komend schooljaar de 
regionale cursus Creatief schrijven in de klas wordt 
georganiseerd: de OBA in Amsterdam. In deze cursus word je 
samen met één of meer leerkrachten uit je werkgebied opgeleid 
om creatief schrijven, in combinatie met leesbevordering, op de 
school te introduceren en te borgen.

Lees meer >

Monitor de Bibliotheek op school
Vrijdag 4 februari was de laatste dag van de meting van dit 
schooljaar. Het was nog een tijdje spannend of we in het po de 
(pre-corona) aantallen van 2019-2020 zouden halen, maar die 
zijn inmiddels ruim overschreden. Het nieuwe rapportageportaal 
gaat 13 april open, op 14 april is een webinar voor gebruikers.

Lees meer >

Leesconsulent in de schijnwerpers in Bibliotheekblad
Begin dit jaar stond in Bibliotheekblad een artikel over het 
belang van de leesconsulent en de opleiding Leesconsulent de 
Bibliotheek op school po. Zo vertelt Marijke Joosten, manager 
bij Bibliotheek Helmond-Peel: ‘Als leesconsulent ben je niet 
meer louter praktisch uitvoerend bezig, je moet ook 
beleidsmatig en strategisch kunnen opereren.’ Het artikel was 
eerst alleen te lezen voor abonnees; nu is er ook voor niet-
abonnees een pdf beschikbaar.

Lees meer >

Alle materialen Media Ukkie Dagen 2022 beschikbaar
Op Biebtobieb staat een overzicht van alle materialen voor MUD 
2022. Je vindt er de brochure, poster, landelijke webinar, 
actiegids en nog veel meer. Bovendien kunnen bibliotheken met 
toegang tot WaaS (Website as a service) gebruikmaken van de 
blueprint Media Ukkie Dagen.

Laat je inspireren >

Trainingsaanbod
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de training Van 
uitvoerder naar gesprekspartner. Deze training begint in mei en 
focust op gespreksvaardigheden. Je gaat gezamenlijk aan de 
slag met de vraag: 'Hoe positioneer je je in de school en ga je 
het gesprek aan over dat wat je samen met de school gaat 
oppakken binnen de Bibliotheek op school'. Interesse?

Lees meer >

NBD Biblion: wijziging opzet aanschafinformatie
NBD Biblion start met aanschafinformaties nieuwe stijl. Daarbij 
worden de metadata over de boeken en andere materialen voor 
de bibliotheek door algoritmes (kunstmatige intelligentie) 
gegenereerd. NBD Biblion neemt daarmee afscheid van de 
aanschafinformaties die door recensenten worden geschreven. 
Het webinar over deze wijziging is terug te kijken.

Lees meer >

Agenda
•9 februari t/m 10 april 2022: Kinderjury Leesweken
•21 maart 2022: Wereldpoëziedag
•24 maart 2022: Bekendmaking de Boon
•25 maart t/m 1 april 2022: Media Ukkie Dagen
•2 april 2022: Bekendmaking Woutertje Pieterse Prijs
•6 april 2022: Lezen Centraal - Lees je rijk
•11 t/m 17 april 2022: Kinderjury Stemweek
•13 mei 2022: Geef een prentenboek cadeau
•18 mei 2022: Annie M.G. Schmidtlezing door Marit Törnqvist
•25 mei 2022: Landelijke finale De Nationale Voorleeswedstrijd
•1 juni 2022: Landelijke finale Pabo Voorleeswedstrijd
•29 september 2022: Beter Lezen Dag (voorheen Makkelijk 
Lezen Dag)

Vacatures
Kijk voor vacatures binnen de bibliotheeksector 
op Biebtobieb/vacatures.
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