De Bibliotheek op school: Nieuwsbrief
Nummer 31 | juni 2016

Nieuwsbrief nu voor basis- én voortgezet onderwijs
Sinds 2012 verschijnt deze 2-maandelijkse nieuwsbrief met laatste
ontwikkelingen en leuke weetjes, gericht op het basisonderwijs. Ondertussen is
de aanpak voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs zowel
inhoudelijk als organisatorisch volgroeid. Ook trekken beide uitvoeringsteams
op steeds meer vlakken samen op. Een gezamenlijke nieuwsbrief is een
logische stap in dat traject.
Je vindt dus al een paar berichten van en voor het voortgezet onderwijs in
deze nieuwsbrief en dat gaan na de zomervakantie alleen maar meer worden!
Nieuwe lezers uit het voortgezet onderwijs zijn natuurlijk welkom! Aanmelden
voor de nieuwsbrief kan via info@debibliotheekopschool.nl.

De Bibliotheek op school versterkt gelijke kansen
Nederlandse leerlingen krijgen te weinig kans om op te klimmen. De
ongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van de OESO.
Kinderen uit bevoorrechte milieus krijgen meer kansen om het beste uit
zichzelf te halen dan kinderen van laagopgeleide ouders.
In het televisieprogramma Buitenhof vertelde minister Bussemaker zondag 29
mei dat zij wil werken aan een ‘gelijke kansen-alliantie’ voor het onderwijs.
“Daar heb ik iedereen voor nodig, van kinderopvang tot en met universiteit en
ook andere partijen als bibliotheken en bedrijfsleven,” aldus Bussemaker.
"Bibliotheken werken samen met scholen waardoor je ook meer voorzieningen
op scholen krijgt".
Lees meer >>>

Inspiratiedag 'Overal! de Bibliotheek op school'
De Bibliotheek op school in het basisonderwijs bestaat 5 jaar en daarom vieren
we samen met jou het succes op dinsdag 20 september.
Het gevarieerde programma biedt een tal aan inspirerende sprekers en geeft
de mogelijkheid kennis te maken met collega’s die de Bibliotheek op school
misschien net even anders aanpakken dan jij. Deze inspiratiedag is bedoeld
voor directie, coördinatoren en specialisten van bibliotheken en
ondersteuningsinstellingen, die al met de Bibliotheek op school in het
basisonderwijs werken, maar ook voor diegenen die dit nog niet doen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden >>>

Opleidingen (bijna) allemaal van start
Dankzij een laatste sprint van aanmeldingen gaan alle opleidingen in het
najaar door, uitgezonderd Informatievaardigheden mbo. Alle deelnemers voor
een opleiding ontvangen één dezer dagen een bevestiging over hun plaatsing.
Een wijziging is dat de Masterclass ouderpartnerschap en lezen voor
leesconsulenten in regio Oost is doorgeschoven naar het najaar.
Inmiddels is er zo’n volle wachtlijst voor de opleiding Leesconsulent onstaan,
dat er medio oktober een extra opleiding van start gaat. Ook in januari 2017
zal er een extra opleiding starten. Iedereen die op deze wachtlijst staat heeft
inmiddels bericht ontvangen en kan zich met voorrang aanmelden.
Omdat er bij elke opleiding nog plek is, staan de aanmeldingsformulieren open
voor laatkomers. Wil je dus toch nog meedoen? Wacht niet langer en meld je
aan! Klik hier om je aan te melden >>>

Lezen is leuk! leest verder als Vakantielezen!
Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels concluderen dat het project
Lezen is leuk! voor de verkozen 100 scholen in de Nederlandse krimpregio’s
uiterst succesvol is verlopen. Voor Stichting Kinderpostzegels was de
duurzame aanpak middels een gecontracteerde koppeling met de Bibliotheek
op school een belangrijk argument om een vervolg op Lezen is leuk! te
honoreren.
Dit vervolg bestaat er uit dat in Limburg deze zomer en komend najaar het
project Vakantielezen! gaat lopen op 20 de Bibliotheek op school-scholen. Ook
boekhandels worden hier weer bij betrokken. Als deze Limburgse pilot goed
verloopt, kan dit volgend jaar een breder vervolg krijgen.
Lees meer >>>

Tweede meting 'Samenwerking po' van start
Evenals afgelopen jaar ontvangt de contactpersoon voor primair onderwijs van
de bibliotheken in juli een uitnodiging per mail om deel te nemen aan het
onderzoek Samenwerking primair onderwijs. Dit onderzoek loopt van juli t/m
september 2016 en betreft het schooljaar 2015/2016.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst. De
resultaten worden eind november gepubliceerd op het Bibliotheek
Onderzoeksplatform (BOP).
Lees meer >>>

Nieuw: rekenmodel de Bibliotheek op school vo
Ook voor het voortgezet onderwijs is nu een rekenmodel beschikbaar,
ontwikkeld door Henk Pilon (Biblionet Groningen) en Erwin Karst (Rijnbrink)
i.s.m. het kernteam de Bibliotheek op school vo.
De inhoud is gebaseerd op de bouwstenen voor het voortgezet onderwijs zoals
gepubliceerd in de Leidraad voor bibliotheken en provinciale
ondersteuningsinstellingen. De systematiek is gelijk aan de rekenmodellen die
al eerder zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs en BoekStart in de
kinderopvang.
Lees meer >>>

Resultaten Monitor vo 2015-2016
Sinds 2014 wordt namens Kunst van Lezen de Monitor de Bibliotheek op school
in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Namen in 2014 nog maar 16 scholen
deel aan deze Monitor, de respons is in 2015 al zo groot dat er nu op landelijk
niveau analyses kunnen worden gedaan.
Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen gemeten tussen de leerjaren en lijkt er
verband te zijn tussen het beleid van de scholen en de activiteiten van de
docenten en leerlingen.
Lees meer >>>

Verdien jij de Aanmoedigingsprijs van Mediawijzer?
Heb jij een bijzonder, uniek mediawijs project dat een bijdrage heeft geleverd
aan mediawijsheid? Dan kun je meedingen voor de Aanmoedigingsprijs van
Mediawijzer.net, onderdeel van de jaarlijkse stimuleringsregeling. Doe mee en
dien je project in voor 14 oktober!
De Aanmoedigingsprijs is een erkenning voor opgeleverde en afgeronde
initiatieven die bewezen succesvol zijn geweest en bedoeld als stimulans om
initiatieven nóg bekender te maken en onder de aandacht te brengen van het
netwerk als inspiratie.
Lees meer >>>

Inspireer aarzelende ouders met de glossy BIEB
Kinderen met betrokken ouders doen het beter. De kans dat een kind uitgroeit
tot een lezer is wel vijf keer zo groot als zij een actieve leesopvoeding krijgen.
Ouderen weten dit vaak wel, maar hebben praktische tips nodig om aan de
slag te gaan.
In de 5e editie van de glossy BIEB moedigen we (voornamelijk aarzelend
lezende) ouders aan om op een positieve en leuke manier aandacht te
besteden aan leesopvoeding. Het magazine sluit goed aan bij de
uitgangspunten van de Bibliotheek op school.
We laten vooral ouders en kinderen, maar ook bekende Nederlanders (zoals
Tako Rietveld, Tosca Menten en Arjen Robben) aan het woord. De artikelen
zijn heel praktisch ingestoken en maken veel gebruik van beeld. Een hele
mooie kans om onze expertise te laten zien, binnen en buiten de Bibliotheek!
Doe je mee? Bestellen kan tot 8 juli.
Meer info & bestellen >>>

Kinderen maken eigen Manifest
Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen
van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Openbare
Bibliotheken in samenwerking met onderzoeksinstituut Qrius en de
Kindercorrespondent.
De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van een KinderManifest
aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Amira en Benjamin, twee kinderen van de Senaat
van de Nederlandse Kinderjury, hebben het KinderManifest aangeboden tijdens
een interview dat zij met de minister hadden.
Lees meer >>>

Winnende slogan: 'Bijt je vast in een boek'
Met de slogan 'Bijt je vast in een boek' gecombineerd met een pakkend beeld
is Houda Challal van OBS De Walsprong in Zaltbommel winnaar geworden van
de wedstrijd Help de Kinderboekenambassadeur.
Hiermee riep Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten de hulp in van
kinderen bij het bedenken van een steengoede postercampagne die duidelijk
maakt hoe leuk lezen is.
Lees meer >>>

Friese Voorleeskampioen 2016
De drieëntwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is
gewonnen door Jan Dirk Pesman (12) uit Wolvega. Jan Dirk mag zich nu een
jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2016 noemen.
Voor een bomvolle Schouwburg Amstelveen las Jan Dirk voor uit Het Leven
van een Loser van Jeff Kinney. Achter Jan Dirk wisten ook Willemijn van
Keulen (11) uit Nijkerk (Gelderland) en Sara Fris (11) uit Enschede (Overijssel)
podiumplaatsen te veroveren.
Lees meer>>>

Sander Bosma brugklas-voorleeskampioen
Sander Bosma van het Greijdanus College in Hardenberg (Overijssel) werd in
de schouwburg van Amstelveen door de vakjury uitgekozen tot winnaar van de
landelijke finale Read2Me!. Hij las voor uit het boek Oorlogswinter van Jan
Terlouw. Sander heeft daarmee de scholieren van in totaal 1.157 brugklassen
van verschillende scholen achter zich gelaten.
Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet
onderwijs waarmee het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs
wordt bevorderd. Deze voorleeswedstrijd voor de brugklas is al jaren een groot
succes.

Myjer en Menten winnen Kinderjury
Ook de winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn bekend. In de
categorie 6 t/m 9 jaar bleek De Gorgels van Jochem Myjer het populairst onder
alle stemmers. In de categorie 10 t/m 12 jaar gingen de meeste stemmen
naar Dummie de mummie en de drums van Massoeba van Tosca Menten.
De Senaat van de Nederlandse Kinderjury reikte de Prijs uit en mocht
bovendien haar eigen prijs uitreiken: de Pluim van de Senaat. Deze ging in de
categorie 6 t/m 9 jaar naar Botje van Janneke Schotveld en in de categorie 10
t/m 12 jaar naar De gruwelijke generaal van Jozua Douglas.
Lees meer >>>

Haal een wetenschapper in de bieb
Op 1 en 2 oktober is het Weekend van de Wetenschap, waarbij tal van
bedrijven en science centra hun deuren openen om een kijkje achter de
schermen te nemen. Een link tussen bibliotheken en science centra is snel
gelegd, want allebei verspreiden ze informatie en doen ze dat niet meer op de
klassieke manier.
De KB, NEMO en de Vereniging voor Science Centra zorgden ervoor dat
bibliotheken dit jaar onderdeel zijn van het Weekend van de Wetenschap. Wat
kan jouw bibliotheek doen met wetenschap? Vind je het leuk om een pop-upwetenschapper in huis te halen? Zijn er scholen die je hierbij kunt betrekken
en hoe dan? De KB helpt je om dit te ontdekken.
Kom op vrijdag 8 juli naar de voorbereidende workshop voor bibliotheken in
NEMO. Bekijk het filmpje en meld je aan op www.markdeckers.net.

Fijne vakantie!
En hiermee sluiten we weer een vol en vruchtbaar samenwerkingsjaar af. De
zon laat misschien nog een beetje op zich wachten, maar de zomer is echt al
begonnen.
Terwijl scholen en bibliotheken de schooljaarstatistieken afsluiten en zich
voorbereiden op alle campagnes en werkvormen in de nieuwe jaarplannen, zijn
de kinderen de komende weken hopelijk regelmatig te vinden in de
VakantieBieb.
Wij zien je in het najaar graag terug, met het laatste nieuws én een vooruitblik
op de NOT 2017!
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