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Mooie resultaten op de NOT 2015
Dit jaar trok de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in totaal 40.335
bezoekers. Dat is iets minder dan in 2013, maar zo voelde het op de
beursvloer zeker niet. Het team van de Bibliotheek op school kijkt tevreden
terug op de behaalde resultaten. We zetten de feiten en cijfers even op een rij.
Lees meer >>>

Recordaantal deelnemers Monitor
De vierde meting van de Monitor de Bibliotheek op school - basisonderwijs is
begin februari 2015 afgesloten. De ingezette groei van de afgelopen metingen
heeft zich sterk doorgezet: 1.000 leesconsulenten, 9.600 leerkrachten en
96.000 leerlingen vulden de vragenlijsten in!
Dit levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om
hun samenwerking te optimaliseren. Naast de stand van zaken kunnen
bibliotheken en scholen nu kijken naar de trends en de ontwikkelingen die de
samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen.
Lees meer >>>

Opleidingen najaar 2015 - Schrijf je nu in!
De eerste serie opleidingen is van start gegaan. Helaas hebben we door te
weinig aanmeldingen een aantal groepen moeten doorschuiven naar het
najaar. Wie nog wil instappen kan zich aanmelden tot uiterlijk 1 april voor de
volgende opleidingen:






Leesconsulent (regio Oost en West, nog 8 en 3 plekken vrij)
Onderwijsspecialist PO (5 plekken vrij)
Informatievaardigheden mbo of hbo (allebei 6 plekken vrij)
Didactiek (1 plek vrij)

Mogelijk is dit het laatste jaar dat de opleidingen door Kunst van lezen
gesubsidieerd kunnen worden, dus wacht niet met instappen.
Ga nu naar de website en schrijf je in!

Congres De lezer van nu: aan- en afhakers
Lezen Centraal nodigt u uit om kennis te maken met de lezer van nu. Wie zijn
de mogelijke aanhakers en wie de afhakers?
Inspirerend en informatief congres over de laatste trends en ontwikkelingen in
het denken over lezen en leesbevordering op
woensdag 25 maart in Muziekcentrum TivoliVredenburg, Utrecht.
Meer informatie over het programma en inschrijving op www.lezen.nl.

Voortzetting Kunst van Lezen positief
In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen – het gezamenlijke
leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek
- geëvalueerd door de KWINK groep. De Bibliotheek op school is onderdeel van
dit programma.
De aanleiding van de evaluatie is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en
VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van
leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken
en gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2015 een
beleidsbrief te zullen sturen. Lees het complete eindrapport.
Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in september 2014 een
feitenrelaas aangeleverd. Op een infographic zijn de belangrijkste feiten in
kaart gebracht. De evaluatie is positief en benoemt diverse mogelijkheden
voor voortzetting van Kunst van Lezen.

Mooie resultaten DUO onderzoek basisscholen
Driekwart van de basisschooldirecteuren geeft aan dat leesbevordering een
structureel onderdeel is van het beleidsplan op school. Veel scholen
ondernemen activiteiten op het gebied van leesbevordering, zoals vrij stil
lezen, voorlezen in de klas en/of een bezoek aan de bibliotheek. Ook doen
bijna alle scholen (96%) mee aan de Kinderboekenweek.
Deze en meer positieve resultaten zijn te lezen in het DUO omnibusonderzoek
onder 400 directeuren van basisscholen.
Lees meer >>>

Maak jouw boek beroemd!
De Bibliotheek op school doet dit jaar mee aan de Nederlandse Kinderjury! Met
het speciaal hiervoor samengestelde deelnamepakket kunt u direct aan de
slag.
De Nederlandse Kinderjury stimuleert leerlingen tot het lezen van meer, en
meer diverse boeken. Deelname leidt tot verhitte discussies onder leerlingen
over wat een mooi boek is en mondt uit in een spannende strijd om de meeste
stemmen. Kortom, een goede aanleiding om het lezen weer onder de aandacht
te brengen!
Lees meer >>>

Update Leermiddelengids Informatievaardigheden
Afgelopen jaar in juni is de Leermiddelengids informatievaardigheden
gelanceerd. De leermiddelengids biedt een goede basis om samen met de
school invulling te geven aan het thema mediawijsheid.
In de tussentijd zijn er leermiddelen bijgekomen en zijn andere leermiddelen
vernieuwd. Om die reden is de gids nu geüpdate zodat u ook gebruik kunt
maken van de nieuwste leermiddelen op het gebied van
informatievaardigheden.
U kunt de Leermiddelengids gratis downloaden in de toolkit of geprint bestellen
uit onze collectie POD-bestanden. Daarnaast is de gids ook online te
raadplegen, zo kunt u eenvoudig online leermiddelen selecteren. Lees hier hoe
de gids werkt.

Workshop en lezing Aidan Chambers online
Op 12 september 2014 organiseerde Stichting Lezen/Kunst van Lezen in de
OBA in Amsterdam een unieke bijeenkomst voor medewerkers van de
Bibliotheek op school. Inspirerend leesbevorderaar Aidan Chambers gaf een
lezing, gevolgd door een demonstratie/workshop over Praten over boeken.
Het voeren van een boekgesprek op de wijze die Chambers voorstaat, draagt
veel bij aan de literaire competentie en het leesplezier van leerlingen. Binnen
de Bibliotheek op school krijgen scholen handreikingen om het 'praten over
boeken' op de wijze van Chambers vorm te geven. De nu beschikbare
opnames van de lezing en workshop zijn een goed hulpmiddel voor een
training over dit onderwerp.

Nieuwe tools
We hebben weer ons best gedaan om de toolkit en bestellijst te verrijken met
materialen om lezen en informatievaardigheden goed vorm te geven in de
scholen. Hieronder een beknopt overzicht met zoveel mogelijk directe
verwijzingen.




Geactualiseerde titel- en bestellijsten voor een schoolbibliotheek voor
groep 1-4 en groep 5-8.
Een automatisch rekenschema en de verschillende losse
keuzemodellen uit het Handboek inrichting, collectie en beheer van een
schoolbibliotheek.







Magazine Samen! de Bibliotheek op school in de bestellijst
Promotiepakket bij Geheimagent AAP, informatievaardigheden
avonturentest voor groep 7.
Het promotiepakket met draaiboek bij de Kinderjury
Update Leermiddelengids Informatievaardigheden in de bestellijst,
inclusief de online variant.
Update van de folder schoolWise in de PDF-generator, met een nieuwe
URL en nieuwe wachtwoorden voor de online demo-versie.

Oproep: stuur ons je inspirerende quote
Regelmatig is er behoefte aan quotes van enthousiaste gebruikers van de
Bibliotheek op school. Een leerkracht die blij is met de samenwerking met de
leesconsulent van de Bibliotheek of die ziet hoeveel leesplezier en
leesontwikkeling het oplevert. Leerlingen die leuke ervaringen hebben in de
schoolbibliotheek of met een specifiek boek. Een schooldirecteur die trots is op
wat zijn team en de bibliotheek hebben neergezet. Ouders die merken dat er
thuis ineens meer boeken zijn of die de kunst van het voorlezen hebben
ontdekt.
Ken jij enthousiaste scholen die willen helpen om een voorraad inspirerende
quotes aan te leggen? Stuur de link naar ons online formulier dan door naar
jouw klanten en vraag ze om hun bijdrage. We weten nog niet waar en
wanneer ze gebruikt gaan worden voor publicatie, maar zijn blij met elke
positieve bijdrage! Alvast bedankt.

Columnisten met praktijkervaring gezocht
Tot nu toe stond in elke nieuwsbrief een column van iemand uit de bibliotheekof onderwijswereld die op enige manier met de Bibliotheek op school te maken
heeft. Variërend van een strategisch pleidooi tot een wervend ervaringsverhaal
over het werken met en in scholen vanuit de praktijk.
Hoe belangrijk die borging en strategie ook is, we willen graag in 2015 een
serie columns publiceren die vooral de resultaten in de scholen laten zien.
Daarvoor nodigen we alle leesconsulenten van Nederland uit om hun leukste
anekdote of mooiste kippenvelmoment te beschrijven. Bij voldoende
inzendingen publiceren we ze niet alleen in de nieuwsbrief, maar ook op de
website.
Lees meer >>>

Column
Iedere nieuwsbrief geeft een betrokkene uit het veld zijn of haar visie op de
Bibliotheek op school. In deze nieuwsbrief is Lies Molter aan het woord.
Lies is jeugdconsulent en invalbibliothecaris bij de Drentse bibliotheken en
vanuit deze rol ook betrokken bij de Bibliotheek op school.
Lees de column Pas op! Lezen is besmettelijk

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die samenwerken binnen het programma Kunst
van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school).
Redactie en productie: Stichting Samenwerkende PSO'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 u 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.

