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Start Jaar van het Boek
2016 is Jaar van het Boek! Ondanks dat mensen de afgelopen decennia anders
zijn gaan lezen, blijft de behoefte aan verhalen, duiding, informatie, kennis en
ontspanning. Daarom vieren we in 2016 de kracht van het boek. Het boek van
toen, het boek van nu en het boek van de toekomst. Een heel jaar lang gaan
we het mooie, het leuke, het belangrijke en het goede van boeken extra
benadrukken, met bestaande en nieuwe activiteiten, verrassende wedstrijden
en feestelijke evenementen.
Lees meer >>>

Basisschool: meer boeken, betere lezers
Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen
meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen
liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 januari
promoveerde aan de Universiteit Leiden.
In zijn promotieonderzoek Aliteracy: Causes and solutions vergeleek Nielen
een groep scholen die meedoet aan de Bibliotheek op school met scholen die
niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die - met behulp van
bibliotheekondersteuning - meedoen aan deze aanpak meer boeken aanbieden
en meer aandacht besteden aan hun collectie.
Lees meer >>>

Nederlandse Kinderjury: Laat je stem horen
De Nederlandse Kinderjury gaat bijna weer van start! De Kinderjury stimuleert
leerlingen tot het lezen van meer én 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!
Meedoen aan de Nederlandse Kinderjury geeft de Bibliotheek op school een
nieuwe impuls. De Kinderjury biedt de kans de schoolbibliotheek uit te breiden
met actuele titels en kinderen te motiveren meer te lezen en na te denken en
te praten over boeken.
Lees meer >>>

Geef mij maar een boek!

De boekverkopers in Nederland hebben de handen ineen geslagen met de
boekhandelsactie Geef mij maar een boek! Het doel is om jaarlijks een van de
mooiste jeugdboeken ooit, een echte klassieker, voor ieder kind voor 1 euro
beschikbaar te stellen.
De actie start zaterdag 20 februari 2016. Kinderen kunnen dan voor 1 euro de
klassieker Oorlogswinter van Jan Terlouw bij de boekhandel kopen. De
Koninklijke Boekverkopersbond, het Centraal Boekhuis en drukkerij Wilco
ondersteunen deze actie.
Scholen worden gemaild met posters en een exemplaar van het boek. Op
lokaal niveau verzorgen boekhandels de publiciteit; ze benaderen scholen, de
gemeente en andere plaatselijke instellingen om ervoor te zorgen dat alle
jongeren van Nederland naar de boekhandel gaan om voor 1 euro Terlouws
Oorlogswinter op te halen. Adriaan van Dis, Youp van ’t Hek, Jacques Vriens,
Daphne Deckers en Sjoerd Kuyper hebben zich als ambassadeurs opgeworpen.

...en vanaf nu élke dag een kwartier lezen
‘Geen excuses meer. Vanaf nu moet er op elke school een leeskwartier
ingevoerd worden.’
Daarom organiseerde Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten op 20
januari een symbolische wake-up call op de Crescendoschool in Amsterdam.
Met een grote wekker schudde hij de onderwijzers wakker voor het lezen op
school.
Lees meer >>>

Leesverschillen tussen jongens en meisjes
Jongens zijn minder gemotiveerd om te lezen dan meisjes en zijn vaak ook
minder leesvaardig. Is dit aangeboren of is dit aangeleerd? Wordt lezen te veel
als ‘iets voor meisjes’ beschouwd? Wat kun je als leerkracht in het
basisonderwijs aan deze verschillen doen?
De negende Kwestie van lezen geeft antwoorden op deze vragen. Kwestie van
Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor
leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Je vindt de pdf in de toolkit. Klik hier voor bestelinformatie.

Informatievaardigheden volwaardig ingevuld
Lezen en Mediawijsheid zitten als overkoepelende thema’s verweven in alle
bouwstenen van onze aanpak. Waarbij we als basisrichtlijn hanteren dat de
school dagelijks minimaal 15 minuten leestijd op het rooster zet en dat er een
doorgaande lijn informatievaardigheden in groep 5-8 wordt uitgevoerd.
Deze doorgaande lijn werd tot nu toe alleen ondersteund door de
Leermiddelengids informatievaardigheden, het vaardighedenspel Geheim Agent
AAP en een voorlopig Mediaplan. Vanaf deze maand is daar een serie tools aan
toegevoegd die helpt bij het invullen van een duurzame en goed onderbouwde
ondersteuning op het gebied van informatievaardigheden.
Lees meer >>>

Resultaten onderzoek samenwerking primair
onderwijs
Van juli t/m september 2015 hebben bibliotheken deelgenomen aan het
onderzoek Samenwerking primair onderwijs van de Koninklijke Bibliotheek.
Met dit onderzoek is in kaart gebracht op welke wijze bibliotheken
samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
Aan dit onderzoek hebben 112 bibliotheken deelgenomen. Een respons van
71%!
Lees meer >>>

Masterclass Lezen in laagtaalvaardige gezinnen
Kunst van Lezen en vier POI’s organiseren samen een serie masterclasses voor
onderwijsspecialisten. De tweede masterclass die we aanbieden is een
verdieping op de masterclass Ouderpartnerschap van 2015. Hieke van Til van
Stichting Taalvorming verzorgt als keynote speaker een inspirerend verhaal op
hbo-niveau over lezen thuis in laagtaalvaardige gezinnen. Ze geeft
praktijkvoorbeelden over het werken met deze gezinnen en over wat wel en
niet werkt. Vervolgens ga je aan de slag in een werkatelier over hoe je
resultaten kunnen bereiken in het stimuleren van lezen thuis bij niet-lezende
ouders.
Lees meer en meld je aan >>>

Regionale masterclass ouderpartnerschap
Er komt dit voorjaar ook een regionale masterclass voor leesconsulenten over
ouderpartnerschap. Het programma en de aanmeldformulieren komen later
deze maand online. Je kunt wel alvast met de volgende dagen rekening
houden: 11 mei Tilburg / 18 mei Assen / 1 juni Hoofddorp / 8 juni Deventer.

Opleidingen najaar: meld je op tijd aan!
Terwijl de eerste opleidingen van dit jaar zijn gestart of worden voorbereid,
wijzen we je graag op de mogelijkheid voor deelname aan een
najaarsopleiding. Op dit moment is overal nog voldoende plaats, maar meld je
op tijd aan als je belangstelling hebt. Vanwege alle financiële verplichtingen
zijn we helaas genoodzaakt vroegtijdig opleidingen te annuleren als er
onvoldoende deelnemers zijn. Het is jammer als we potentiële cursisten
moeten teleurstellen omdat de groep nog niet vol is.
Lees meer >>>

8 maart: minimonitordag 2016
De monitor groeit! Niet alleen in deelnemers, maar ook in kwaliteit en
inzetbaarheid. Om te zorgen dat we met elkaar zoveel mogelijk uit de monitor
halen, zijn er verschillende landelijke en provinciale bijscholingsmomenten.
Begin maart zijn de monitorresultaten bekend van de laatste meting. Een
uitstekend moment dus om een mini-monitordag te organiseren voor de
mensen die met die resultaten aan de slag gaan in hun basisscholen. Deze
vindt plaats op 8 maart in Utrecht, je kunt je nog tot 29 februari opgeven.
Lees meer >>>

Save the date!
Op 20 september 2016 bieden we een landelijke dag rondom de Bibliotheek op
school basisonderwijs voor directies, managers, onderwijsspecialisten,
leesconsulenten en hun partners uit het onderwijs. Deze komt in de plaats van
de geplande monitordag, maar de nieuwe monitormeting komt in de middag
zeker aan de orde.
Meer inhoudelijke informatie volgt, maar noteer hem vast in je agenda en
vertel het verder!

Van boeken word je beter
Op 6 april a.s. organiseert Stichting lezen in het Muntgebouw in Utrecht de
conferentie Lezen Centraal. Het thema is ‘Van boeken word je beter’. Van
boeken word je taliger, intelligenter, empathischer, socialer en zelfs gezonder.
Althans dat veronderstelt de fervente lezer.
Op dit congres worden deze beweringen gestaafd aan recente
wetenschappelijke onderzoeken en ervaringen uit de praktijk. Wat is eigenlijk
de opbrengst van lezen? Inschrijven kan via www.lezencentraal.nl.

Cursus vrijwilligers schoolbibliotheek herzien
De cursus Leesplezier in de schoolbibliotheek, voor ouders en andere
vrijwilligers die meewerken in de schoolbibliotheek, is volledig geactualiseerd.
De cursus beslaat twee dagdelen met tussentijdse huiswerkopdrachten.
Ervaren trainers kunnen de cursus aanbieden aan scholen die werken met
vrijwilligers in de schoolbibliotheek.

De materialen bestaan uit twee PowerPoints, een reader met
achtergrondinformatie voor ouders en trainers en een programmabeschrijving
voor trainers. Je vindt alles in de toolkit van de Bibliotheek op school onder
Expertise.

Steeds betere biebs op scholen
Het dagblad Trouw van 28 december 2015 besteedt in een artikel aandacht
aan de spectaculaire groei van het aantal schoolbibliotheken in de afgelopen
drie jaar.
Het aantal scholen met een goede schoolbibliotheek is de laatste drie jaar
enorm gestegen. In 2012 hadden duizend scholen een kwalitatief hoogstaande
bieb, eind 2014 was dat aantal verdubbeld, nu zijn het er al minstens 2.500.
En de groei is er nog niet uit, verwacht Adriaan Langendonk,
programmacoördinator de Bibliotheek op school.
Lees meer >>>
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