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Samen! de Bibliotheek op school
Van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 januari 2015 staat de Bibliotheek op school
opnieuw op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs.
Met dit jaar ook aandacht voor het voortgezet onderwijs en mediawijsheid.
Daarnaast is er een schat aan ervaring en resultaten te melden. Dat gaan we
dus ook doen. En daar kun jij ons bij helpen! Het allerlaatste nieuws over wat
we samen op de NOT gaan doen vind je in deze speciale editie van onze
nieuwsbrief.
Tot ziens in Utrecht!

Veel te zien én te halen
De expo van de Bibliotheek op school vind je in Hal 9, stand B120. Tussen
Leermiddelen en Materialen en op de scheidslijn van primair naar voortgezet
onderwijs. Een perfecte plek dus.
We zien er weer net zo transparant, kleurrijk en uitnodigend uit als twee jaar
geleden. Met dit verschil, dat ook het voorgezet onderwijs nu echt zichtbaar
is. Niet alleen in kleur, maar ook in mensen.
Elke dag is een ervaren team aanwezig dat bestaat uit een mooie mix van
landelijke, provinciale en lokale ervaringsdeskundigen. Er is zitgelegenheid en
koffie voor iedereen die hier z'n school of gemeente wil ontmoeten om over de
Bibliotheek op school te praten.
Natuurlijk zorgen we dat elke bibliotheek informatie ontvangt voor klanten die
graag over een lokale de Bibliotheek op school in gesprek willen. En voor de
bezoekers die echt geïnteresseerd zijn, hebben we ook weer een
broodtrommel. Maar dan anders. Deze keer past hij in je broekzak en hebben

we hem alvast goed gevuld!
Heb je nog geen toegangskaart? Bestel hem hier, helemaal gratis!

Gratis magazine voor het primair onderwijs
De tweede editie van ons magazine voor het primair onderwijs Samen! de
Bibliotheek op school bevat weer mooie verhalen uit de praktijk:








Kinderboekenambassadeur Jacques Vriens spreekt leerkrachten aan
op hun creativiteit.
Beleidsmakers leggen uit hoe we met de Bibliotheek op school een
stille (r)evolutie zijn begonnen.
Taalleesspecialist Karin Baars uit Geldermalsen vertelt waarom
leesbevordering begint met een goede collectie.
Schoolleider Catharina Drenth uit Veendam ziet hoe lezen het begin is
van alles.
Kees Broekhof van Sardes zoomt in op de kansrijke mogelijkheden
van de Monitor de Bibliotheek op school.
En kinderen tonen hun favoriete boeken.

En dat zijn dan alleen nog maar de hoofdartikelen.
Mis hem dus niet en neem gelijk wat exemplaren voor je collega's mee!

Speciaal magazine voor het vo en vmbo
Dit jaar is er een speciaal magazine voor het voortgezet onderwijs: de
Bibliotheek op school werkt. Deze is met name gericht op het vmbo vanwege
de pilotervaringen binnen die doelgroep. Ook hierin vind je interessante
artikelen en veel weetjes en tips:






Docent Hans van Kol uit Duiven vertelt hoe lezen onderdeel is
geworden van hun schoolcultuur.
Didacticus Theo Witte uit Groningen licht zijn nieuwe aanpak van
literatuuronderwijs toe.
Sectievoorzitter Anneke Memelink uit Veldhoven ontdekte de kracht
van samenwerken met de bibliotheek en vertelt over het succes van
hun gezamenlijke leerlijn lezen en mediawijsheid.
En directeur Els Venema uit Hoogezand-Sappermeer legt uit hoe zij
dankzij de Bibliotheek op school een extra leesslag slaan.

We hebben nog meer te vertellen...
Met een bijzondere stand, een professioneel team, twee inspirerende
magazines en leuke gadgets wordt het natuurlijk al een mooie week. Maar we
hebben meer te vertellen en een paar nieuwe ontwikkelingen met je te delen.
Zo zijn we blij met de samenwerking rondom de Kinderjury, waarmee die
campagne een sterke basis krijgt binnen de Bibliotheek op school. Ook biedt
het avonturenspel Geheimagent AAP kansen om met scholen in gesprek te
gaan over specifieke activiteiten rondom informatievaardigheden. En we laten
graag zien dat we het serieus menen met het terugdringen en voorkomen van

laaggeletterdheid via de ambitieuze doelstellingen van de Leescoalitie.
Tot slot is er online alle tijd en ruimte om te snuffelen door de verschillende
digitale diensten van BNL (nu Koninklijke Bibliotheek), die speciaal voor het
primair en voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld. Genoeg te beleven dus!

Kom niet alleen
Maar neem gelijk je scholen en andere partners mee. Om ze in een passende
setting te vertellen en laten zien waar de Bibliotheek op school voor staat. En
natuurlijk om in gesprek te gaan over wat jouw bibliotheek te bieden heeft,
hoe jij deze samenwerking invulling geeft.
In onze stand kun je even zitten en er is lekkere koffie. En als het nodig is
krijg je ondersteuning van onze professionals om bepaalde bouwstenen nader
toe te lichten. Of om hun ervaringsverhalen te delen.
In de toolkit op onze website vind je twee uitnodigingsbrieven om jouw
klanten op de hoogte te brengen van onze aanwezigheid. Je kunt de tekst
aanvullen met een specifieke afspraak of andere informatie. Een mooie manier
om daar te zijn waar het onderwijs ook is en samen op zoek te gaan naar het
beste voor de leerling.
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