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Niet vergeten! Opleidingen najaar
Voor alle opleidingen in het najaar van 2016 geldt nog steeds dat je je online
kan aanmelden tot uiterlijk 12 mei. Daarna besluiten we of er voldoende
aanmeldingen zijn om de opleiding door te laten gaan.
Nieuw toegevoegd is de opleiding Coachend leidinggeven en sales. Deze is
bedoeld voor leidinggevenden binnen bibliotheken, die een
verantwoordelijkheid hebben m.b.t. de educatieve dienstverlening van hun
bibliotheek en in het aansturen van de betrokken medewerkers. Lees hier
meer informatie.

Help de Kinderboekenambassadeur
Jan Paul Schutten - onze enige echte kinderboekenambassadeur - heeft een
geweldige wedstrijd in het leven geroepen:
‘Help de Kinderboekenambassadeur!’. En hij heeft daarbij de hulp nodig van
alle leesconsulenten. Jij doet toch ook mee?
De wedstrijd is dé manier om het Jaar van het Boek extra onder de aandacht
te brengen. En om van nog meer kinderen enthousiaste lezers te maken.
Lees meer >>>

Topkrakers gezocht
De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een spannende internetzoekwedstrijd
voor leerlingen uit groep 7 en 8. Wie vindt de meeste goede antwoorden in de
snelste tijd?
Maar de Jeugdkrakercompetitie is vooral ook een leuke manier om te werken
aan mediawijsheid en informatievaardigheden.

Hoe meer schoolteams meedoen, hoe beter. De competitie start op 13 mei
2016. Doet jouw school ook mee?
Lees meer >>>

Nieuw record aantal deelnemers Monitor
De respons op de Monitor van de Bibliotheek op school is in 2015 fors
toegenomen onder zowel leerlingen als leerkrachten. Dat blijkt uit de vijfde
meting van Monitor die in de periode oktober 2015 tot en met januari 2016
door DESAN is uitgevoerd bij basisscholen.
De ingezette groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet:
1.270 leesconsulenten, 12.880 leerkrachten en 127.520 leerlingen vulden de
online vragenlijsten in! Het aantal deelnemende scholen bedroeg 1.400. Dit
alles levert een schat aan gegevens op die weer leiden tot betere en gerichtere
leesdoelen en kwalitatievere leesplannen per school.
Lees meer >>>

Mini-monitordag vol inspiratie
Op 8 maart 2016 organiseerde het SPN team i.s.m. Kunst van Lezen een minimonitordag. Ruim 50 monitorcoördinatoren en leesconsulenten van
bibliotheken en POI monitorcoördinatoren kwamen hiervoor naar Utrecht.
Tijdens deze middag werd een werkwijze aangeboden om het jaarlijkse
activiteitenplan van de school doelgericht in te vullen met activiteiten en
werkvormen ten behoeve van lezen en informatievaardigheden.
Lees meer>>>

Informatievaardigheden volwaardig ingevuld
Na de veelbelovende aankondiging in de vorige nieuwsbrief hebben we in de
afgelopen weken stuk voor stuk de bijbehorende tools voor de lijn
informatievaardigheden toegevoegd. En daarmee is het hele pakket nu
compleet!







Kennisverdieping bij het thema informatievaardigheden
Stappenplan informatievaardigheden (met 5 bijlagen bij stap 2 en 3)
Informatievaardighedenplan
Update Leermiddelengids Informatievaardigheden
Update Geheim Agent A.A.P. (begin april gereed)

Ga naar de tookit voor alle documenten >>>

Update Leesplan
Het Leesplan, dat tijdens de cursus Open Boek aan leescoördinatoren van het
basisonderwijs wordt geïntroduceerd, is vernieuwd. Op verzoek van
leesconsulenten sluiten de vragen en de algehele opzet beter aan bij de
Monitor de Bibliotheek op school. De versie voor scholen die niet meedoen met
de Bibliotheek op school blijft ook bestaan.
Leescoördinatoren kunnen met dit nieuwe Leesplan al tijdens het presenteren
van de monitorresultaten opvallende zaken en specifieke leesdoelen noteren.
In samenwerking met de bibliotheek wordt het jaarplan verder ingevuld met
activiteiten en campagnes die bijdragen aan het behalen van de gestelde
doelen.
De nieuwe online versie is vanaf nu te vinden op www.leesplan.nl. De toolkit
bevat een format in Word om je op de vragen voor te bereiden of om snelle
aantekeningen te maken.

Update Factsheet samenhang lezen en
mediawijsheid
Lezen en mediawijsheid zitten als overkoepelende thema’s verweven in alle
bouwstenen van de Bibliotheek op school. Deze Factsheet komt tegemoet aan
de behoefte naar een overzicht en de onderlinge samenhang van alle
ontwikkelde tools. Het laat zien welke tools er voor beide thema’s zijn
ontwikkeld en binnen welke bouwsteen ze ingezet worden.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen dat wat je nodig hebt om de minimale
basis te realiseren en tools die een verdiepingsslag ondersteunen. Vanaf
pagina 3 staat bij elke tool een korte omschrijving. Dit is geen overzicht van
alle tools, maar legt nadrukkelijk de focus op lezen en mediawijsheid om de
samenhang van die uitvoeringspraktijk inzichtelijk te maken.
Je vindt het Factsheet in de toolkit. Vragen kun je stellen bij je POI of via
info@debibliotheekopschool.nl.

Weet wat er te lezen is
De website Leesbevordering in de klas van leerkracht Femke Ganzeman biedt
uitkomst voor alle leerkrachten die leesbevordering belangrijk vinden maar
geen tijd hebben om goed op de hoogte te blijven. Niet alleen vind je hier tips
en ideeën voor leesbevordering, ook kun je opzoeken welke boeken je bij
welke lessen kunt inzetten.
De site richt zich op fictie voor de bovenbouw van de basisschool. Bij de
beschreven boeken vind je een korte samenvatting, een recensie en
voorleesfragmenten die je kunt gebruiken in je les.
Daarnaast biedt deze informatieve site een aantal tiplijsten die elk type leerling
(weer) aan het lezen krijgt, mooie voorleesboeken en een overzicht van
boeken die speciaal zijn gedrukt voor kinderen met dyslexie. En met behulp
van de pagina nieuwe boeken maak je indruk bij je leerlingen met promotie
van de nieuwste kinderboeken. Geen excuses meer dus, elke leerkracht en
leesconsulent kunnen nu goed op de hoogte zijn van wat er allemaal te lezen
is!
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