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Nieuw: collecties bestellen via Boekenopschool.nl
De (school)bibliotheek is dé plek waar leesbeleving en leesinteresse geïnitieerd
en gestimuleerd worden. De toolkit bevatte voorheen titel/bestellijsten om een
gevarieerde boekencollectie samen te stellen op basis van het collectieprofiel
voor een gemiddelde schoolbibliotheek.
Vanaf nu ga je voor het samenstellen en bestellen van een schoolcollectie naar
de NBD Biblionportal Boekenopschool.nl.
Om die reden zijn ook het Handboek inrichting, collectie en beheer en het
Rekenschema bij het handboek geactualiseerd.
Lees meer >>>

Stand van zaken opleidingshuis 2016
Tot medio november kon je je aanmelden voor onze opleidingen in 2016. Daar
is minder vaak en vlot op gereageerd dan verwacht, waardoor een paar
opleidingen in het voorjaar niet van start kunnen gaan. We zetten de
resultaten en de gevolgen voor de rest van het jaar voor je op een rij.
Lees meer >>>

Nascholing voor trainers Open Boek
In 2016 vindt er in drie regio´s nascholing plaats voor trainers van de cursus
Open Boek. De scholingen worden verzorgd door Jos Walta in samenwerking
met de stuurgroep Open Boek.
De eerste bijeenkomst gaat over werkvormen in de Boekenkring en het
leesplan combineren met de monitor. Onderwerp van de tweede nascholing is
het organiseren van studiebijeenkomsten (netwerkbijeenkomsten) voor
leescoördinatoren: wat stel je aan de orde, hoe zorg je dat iedereen komt etc.
Om geregistreerd te blijven als trainer Open Boek wordt verwacht dat je ten
minste één nascholingsochtend of -middag volgt. Klik hier voor alle praktische
informatie en om je aan te melden.

Vooruit met voorlezen: boeken voor de bovenbouw
Vorig jaar hebben 100 basisscholen in krimpgebieden meegedaan aan het
project ´Lezen is leuk´ van Stichting Lezen, dat tot stand kwam met steun van
Stichting Kinderpostzegels. In 2016 krijgen dezelfde scholen de kans mee te
doen aan het project Vooruit met Voorlezen, een initiatief van Stichting de
Versterking en Stichting Lezen.
Dit project geeft een extra impuls aan voorlezen in de bovenbouw door het
kosteloos aanbieden van voorleesboeken en lessuggesties. De scholen
ontvangen bij dit project een titellijst met voorleesboeken en bijbehorende
lessuggesties. Na een uitleg door de bibliotheek kiest de school acht boeken uit
de titellijst, die door de plaatselijke boekhandel worden geleverd. Alle
informatie is via de POI’s aan de betreffende bibliotheken gestuurd, om het bij
de scholen te introduceren.
Scholen die nu (nog) niet in aanmerking komen voor deelname kunnen vanaf
februari voor de titellijsten en lessuggesties terecht op www.leesplan.nl en
deze naar eigen inzicht gebruiken.

Website debibliotheekopschool.nl geactualiseerd
Sinds de lancering van de Bibliotheek op school in 2013 is er veel gebeurd in
de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. De aanpak krijgt steeds
meer vorm en inhoud, en de toolkit wordt nog altijd gevuld en verbeterd. Het
werd tijd om de informerende teksten op onze website te actualiseren.
Die verbeterslag is klaar wat betreft het bibliotheekdeel. Met o.a. nieuwe
pagina’s over praktische zaken en resultaten van de monitor en met een
nieuwe pagina voor startende bibliotheken. Kom dus gerust langs voor een
hernieuwde kennismaking. Werken wij ondertussen aan de informatie voor
onderwijs en de gemeente!

Nieuwe logo's landelijke leescampagnes
Doet jouw de Bibliotheek op school mee aan een landelijke leescampagne,
zoals De Kinderjury of De Nationale Voorleeswedstrijd? Er zijn nieuwe logo's
ontwikkeld waarmee je dit kunt uitdragen in je communicatie.
Deze logo's zijn beschikbaar in de toolkit onder het kopje Landelijke huisstijl.
De lijst van deze logo's wordt uitgebreid: zodra het logo van de

Kinderboekenweek 2016 bekend is, wordt deze toegevoegd.

Over boeken gesproken
Onlangs verscheen de nieuwe brochure Over boeken gesproken onder redactie
van Stichting Lezen. Deze bevat achtergronden en praktische tips voor in het
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar
beroepsonderwijs.
Lees meer >>>

Meetlint leidt tot leessprint
Basisschool Kadoes in Albergen gebruikt meetlinten van Ikea om kinderen
meer te laten lezen. Elke gelezen pagina is een centimeter ingekleurd op het
lint.
Laat je inspireren door dit leuke initiatief om kinderen aan te zetten tot lezen.
Heb je zelf een superleestip? Laat het ons weten!
Lees meer >>>

Vrolijke kerst voor onze 1000+ lezers!
Een klein feestje, want onlangs heeft de 1000ste abonnee zich ingeschreven
voor deze nieuwsbrief. Extra leuk is dat deze afkomstig was uit België, de
Bibliotheek op school gaat over grenzen!
De meeste lezers van onze nieuwsbrief werken voor de bibliotheek. Maar hij
wordt ook gelezen in het onderwijs en door andere geïnteresseerden.
En er kunnen natuurlijk nog veel meer lezers bij. Tip daarom je collega’s zoals
leesconsulenten of betrokken leerkrachten om zich in te schrijven voor de
nieuwsbrief. Op naar de 2000!
Ook in 2016 blijven we ons inzetten om je zo goed mogelijk te informeren over
alle ontwikkelingen rondom de Bibliotheek op school. Met natuurlijk extra
aandacht voor alle activiteiten die gaan plaatsvinden vanwege het Jaar van het
Boek. Het belooft een boekrijk jaar te worden!
Bedankt voor het volgen en de beste leeswensen voor 2016!

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 POI'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 je 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.

