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Vooraankondiging Opleidingshuis 2016
Alle tien de opleidingen voor primair onderwijs die dit najaar starten, zitten vol
(behalve informatievaardigheden hbo). Dat is een mooi resultaat. Begin
november start ook de opleiding Adviseur educatie vo, waarvoor je je nog tot
15 oktober kunt aanmelden. We wensen alle cursisten veel succes! Op dit
moment worden de opleidingen voor 2016 ingepland.
Lees meer >>>

Monitordag 2015
Op dinsdag 22 september vindt de landelijke Monitordag de Bibliotheek op
school2015 plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Meer dan honderd
leesconsulenten, onderwijsspecialisten en monitorcoördinatoren werken deze
dag aan het consolideren en verdiepen van de Monitor de Bibliotheek op
schoolin het basisonderwijs en bereiden zich voor op de meting van 20152016.
Jan Paul Schutten (foto) vertelt als speciale gast over zijn Kinderboekenambassadeurschap en over lezen voor jongens in het bijzonder. Kees Broekhof
presenteert de nieuwe folder Effectief werken met de monitor. In de middag
werken we actief aan het nog beter inzetten van alle data op uitvoerings- en
op strategisch niveau.
Alle geactualiseerde tools voor de nieuwe meting staan vanaf 1 oktober in de
toolkit.

Nieuwe tools
Deze zomer zijn enkele nieuwe tools verschenen ter ondersteuning van het
leesplan en leesbevordering, het importeren van leerlinggegevens en het
werken met de Monitor de Bibliotheek op school. We stellen ze graag aan je
voor!
Lees meer >>>

Update bestaande tools
We hebben deze zomer ook een paar verouderde tools bijgewerkt. Heel
belangrijk en praktisch zijn de oorspronkelijke PowerPoint voor onderwijs en
gemeente en het Implementatiewerkboek voor onderwijsspecialisten. Ook de
PowerPoint over schoolWise en het stappenplan om een leerlingexport uit
ParnasSys te halen zijn bijgewerkt vanwege updates in beide systemen. En
natuurlijk is de Leermiddelengids informatievaardigheden weer bijgewerkt.
Lees meer >>>

Lessuggesties bij bekroonde kinderboeken
Bij Stichting Lezen verscheen deze zomer Lessuggesties van redactie
Boekidee. De redactie geeft hierin lessuggesties bij zes kinderboeken die
bekroond zijn met een penseel, palet of griffel.
Daarnaast heeft de redactie vier topboeken uitgekozen van populaire
kinderboekenschrijvers.

VakantieBieb 2015 groot succes
Voor de zomervakantie is de VakantieBieb van start gegaan met een mooi
aanbod van jeugdtitels en een bijbehorende campagne gericht op basisscholen.
Deze actie blijkt een succes want in drie maanden tijd hebben bijna een kwart
miljoen nieuwe gebruikers zich geregistreerd en zijn er ruim 2,2 miljoen ebooks gedownload.
Het meest gelezen jeugdboek in de VakantieBieb is Mees Kees op de
Planken van Mirjam Oldenhave.
Lees meer >>>

Werkstukken en spreekbeurten
Handig om te weten bij de start van het nieuwe schooljaar: de Bibliotheek
heeft een website die leerlingen helpt bij het vinden van informatie voor hun
werkstuk of spreekbeurt. Er zijn op dit moment ruim 160 onderwerpen
beschikbaar met voorgeselecteerde en betrouwbare informatie. In september
2015 wordt dit uitgebreid naar ongeveer 240 onderwerpen. Ook zijn hier
filmpjes en afbeeldingen te vinden.
Lees meer >>>

Raadgedicht, spelen met taal en poëzie
Op 7 september is het poëzieproject Raadgedicht van start gegaan. Het project
richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van
het middelbaar onderwijs. Ook wordt via sociale media opgeroepen mee te
spelen. Doel is het bevorderen van het lezen van kinderpoëzie. Dit gebeurt op
een nieuwe en verfrissende manier.
Meedoen met het gratis dichtspel kan via de website raadgedicht.nl of met de
app voor iPhone, Android en Windows. Via de app worden pushberichten
gestuurd wanneer er een gedicht of oplossing verschijnt.
Lees meer >>>

De Bibliotheek op school gaat internationaal
Stichting Biblionef vindt dat kinderen overal ter wereld de kans moeten hebben
om te lezen. Zij helpt bij de ontwikkeling van kinderen in
achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal.
Zij doet dit door kinderbibliotheken op te zetten en door nieuwe kinderboeken
te doneren aan (school)bibliotheken. Op deze manier verbreedt Biblionef de
horizon van deze kinderen en geeft hen een beter toekomstperspectief.
Eén van de medewerkers van de Bibliotheek op school ging afgelopen zomer
voor de vierde keer op stap om haar deskundigheid vrijwillig in te zetten. De
reisbestemming was deze keer Ghana.
Lees meer >>>

Doe mee met het onderzoek van BOP!
Het onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’ is in volle gang. Om de
ontwikkeling van (een deel van) de educatieve functie van de
bibliotheekbranche goed te monitoren, is het van belang dat zoveel mogelijk
bibliotheken mee doen en de vragenlijsten invullen.
Veel bibliotheken hebben dit al gedaan, maar een groot aantal bibliotheken
moet nog starten. Alleen bij een hoge respons krijgen we een mooi
totaaloverzicht van de belangrijke rol die bibliotheken spelen binnen het
primair onderwijs. Doe dus mee!
Lees meer >>>

Tip ons je ludieke leesactie
Een opvallend nieuwsbericht van afgelopen zomer: een Amerikaanse kapper
knipt kinderen gratis als ze in de kappersstoel een boek voorlezen. Zo hoopt
hij dat kinderen hun leesvaardigheid verbeteren.
Ook zoiets grappigs: wij hebben gehoord dat er een bibliotheek is die na de
zomervakantie leners de kans geeft hun boete weg te zingen.
Ken jij ook zo’n ludieke actie, die jong en oud aanzet tot lezen of
bibliotheekgebruik? Of heb je een leuke suggestie? Laat het ons weten
opinfo@debibliotheekopschool.nl. De beste tips delen we via de website.
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