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Petitie Leescoalitie en Voorleeskampioen
De Leescoalitie roept de Tweede Kamer op om leesbevordering in de eerste
levensjaren van kinderen te versterken. Het advies werd begin juni in de vorm
van een petitie overhandigd in Den Haag en al voorlezend ingeluid door de
Nationale Voorleeskampioen Julie Slagman.
Het is bekend dat taalachterstanden op den duur leiden tot sociale,
maatschappelijke en economische problemen. De coalitie ziet een belangrijke
rol weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt dan ook
aan om die structureel bij leesbevordering te betrekken.
Lees meer >>>

Basisschool Spaubeek winnaar VIP-arrangement
In mei heeft Kunst van Lezen in samenwerking met Stichting CPNB een
wedstrijd uitgezet via de Bibliotheek op school. De school die het meest
overtuigend aan de slag was gegaan met de Kinderjury, kon een VIParrangement winnen naar de landelijke uitreiking op 21 juni. De Limburgse
Basisschool Spaubeek had o.a. een eigen Schoolsenaat geïnstalleerd en was
daarmee de gelukkige winnaar.
Lees meer >>>

Laatste plaatsen Opleidingshuis najaar
De opleidingen in het najaar zitten bijna allemaal vol. Wacht dus niet langer en
geef je nu op. De volgende plekken zijn nog vrij (bij het samenstellen van deze
nieuwsbrief):







Leesconsulent regio Oost (3)
Didactiek verdieping (4)
Informatievaardigheden mbo (5)
Informatievaardigheden hbo (1)
Communicatie, ondernemerschap, sales en coaching

(middenmanagement) (13)
Bij onvoldoende deelnemers kan deze helaas niet doorgaan.
Alle informatie over deze opleidingen en het aanmeldingsformulier vind je via
deze pagina. Aanmelden kan tot 1 juli.

Monitordag 2015
Op dinsdag 22 september vindt de landelijke Monitordag de Bibliotheek op
school 2015 plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Monitorcoördinatoren en leesconsulenten van bibliotheken en de PSOmonitorcoördinatoren zijn van harte welkom. Deelname aan de dag is gratis.
Het doel van deze dag is om het werken met de Monitor de Bibliotheek op
school in het basisonderwijs te consolideren en te verdiepen en om de
voorbereiding vanoor de meting van 2015-2016 met elkaar te delen.
Lees meer >>>

Doe mee aan onderzoek samenwerking PO!
Binnenkort ontvangt de contactpersoon voor primair onderwijs van de
bibliotheken een uitnodiging per mail om deel te nemen aan het onderzoek
‘Samenwerking primair onderwijs’. Dit onderzoek loopt van juli t/m september
2015 en betreft het schooljaar 2014/2015.
Dit onderzoek vervangt de jaarpeiling de Bibliotheek op school en is voor alle
bibliotheken. Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een online vragenlijst en
bestaat uit een algemeen deel over de bibliotheek en een specifiek deel per
school.
Lees meer>>>

Recordaantal scholen aangehaakt op VakantieBieb
Ook dit jaar konden basisscholen weer ansichtkaarten bestellen om de
VakantieBieb-app onder de aandacht te brengen. 1.700 scholen bestelden een
recordaantal van ruim 320.000 ansichtkaarten. Voor scholen is een speciaal
lespakket ontwikkeld, zodat leerkrachten klassikaal aandacht kunnen besteden
aan de VakantieBieb. Verder kunnen kinderen meedoen aan een win-actie en
kans maken op een iPad mini.
VakantieBieb in het nieuws
De VakantieBieb wordt ook goed opgepikt door de media. Hoogtepunt tot nu
toe is de uitzending op zaterdagavond 6 juni van het RTL-nieuws. Basisschool
De Triangel werd bezocht en in Bibliotheek Haarlem werd de VakantieBieb-app
gepresenteerd. Verder zijn honderden artikelen verschenen in de diverse lokale
en regionale media. Zoals dit bericht in De Telegraaf, waarin de VakantieBiebapp genoemd wordt om de vakantie voordeliger te maken.

100ste schoolbieb in Drenthe

Woensdag 27 mei is de honderdste de Bibliotheek op school in Drenthe
geopend. Deze eer viel te beurt aan OBS De Stidalschool in Dalerveen, een van
de zes de Bibliotheek op school scholen die deze maand in gemeente
Coevorden van start gaan. Met 70% van de basisscholen in Drenthe die een
overeenkomst hebben binnen deze aanpak, loopt de provincie mooi voorop.
De Bibliotheek op school blijkt een enorm succesvolle manier om de
leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Het aantal jeugdleden stijgt in
sommige gevallen met wel 28%. De jeugduitleningen stijgen tussen de 25%
en 50%, terwijl er vorig jaar sprake was van een daling. Een grote trendbreuk!
Lees meer >>>

Nieuwe tools: titellijsten geactualiseerd
De toolkit van de Bibliotheek op school bevat weer twee geactualiseerde
titellijsten, die helpen om een gevarieerde boekencollectie samen te stellen. De
lijsten van januari zijn opgeschoond en aangevuld met nieuwe titels,
waaronder een aantal Engelse leesboekjes. Er is weer een lijst voor groep 1-4
en voor groep 5-8.
De lijsten zijn een hulpmiddel voor leesconsulenten en leescoördinatoren die ten minste jaarlijks - gezamenlijk een keuze maken bij het aanschaffen en
saneren van de schoolbibliotheekcollectie. Ze zijn een aanvulling op het
Handboek inrichting, collectie en beheer van de Bibliotheek op school, waarin
beschreven staat hoe een ideale, evenwichtige collectie voor een
schoolbibliotheek eruit ziet.

Nieuw: groeimeter, folder en inspiratiesheet
De volgende uitgaven zijn onlangs toegevoegd aan de bestellijst:
Iedereen kan zich ontwikkelen in de Bibliotheek. Dat is de boodschap die de
Bibliotheek uitdraagt, in woord en daad. Om de Bibliotheek als plek voor een
leven lang leren te promoten, is de groeimeter ontwikkeld.
De Openbare Bibliotheek levert als grootste publieksvoorziening in Nederland
een grote bijdrage aan de samenleving en aan de gemeente bij alle
decentralisaties. Stichting Lezen geeft een folder voor gemeenteambtenaren
uit, waarin het belang van een talige omgeving, voorlezen en vrij lezen ten
behoeve van de taalontwikkeling van kinderen wordt benadrukt.
Om de Bibliotheek nog beter te presenteren als partner van de gemeenten zijn
vier inspiratiesheets samengesteld. De nieuwe inspiratiesheet Educatie gaat in
op de educatieve rol van de Bibliotheek bij het taal- en informatievaardiger
maken van kinderen en jongeren.

Herinnering: oude pdf-generator verdwijnt
In de vorige nieuwsbrief hebben we de nieuwe pdf-generator geïntroduceerd.
Bibliotheken kunnen hier een aantal promotiematerialen bewerken voor hun
lokale situatie.
De oude pdf-generator is nog tot 1 juli operationeel, daarna kun je er niet
meer bij. Heb je dus een folder of poster gemaakt? Zorg dat je deze tijdig
actualiseert en opslaat. Of maak je eigen ontwerpen opnieuw in de nieuwe pdfgenerator. Dat is ook voor de toekomst de beste optie.

