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Opleidingen najaar: allerlaatste kans!
Op 12 mei sloot de termijn voor het aanmelden voor opleidingen in het najaar.
De opleiding Leesconsulent zit vol en er is inmiddels al een flinke wachtlijst
voor een nieuwe opleiding. We onderzoeken de mogelijkheid om een tweede
groep nog dit najaar te laten starten.
Bij andere opleidingen loopt het nog geen storm. Met het aantal deelnemers
van nu zijn we zelfs genoodzaakt ze bijna allemaal te annuleren. Daarom
geven we je graag nog eenmalig de kans om tot 1 juni je wens tot
deelname bekend te maken.
Bij de volgende opleidingen is die minimale grens nog niet gehaald:












Leesconsulent verdieping Oost: 8 vrije plaatsen
Leesconsulent verdieping Zuid: 4 vrije plaatsen
Leesconsulent verdieping Noord: 10 vrije plaatsen
Leesconsulent verdieping West: vol
Onderwijsspecialist: 9 vrije plaatsen
Informatievaardigheden hbo: 8 vrije plaatsen
Informatievaardigheden mbo: 9 vrije plaatsen
Didaktiek in de praktijk: 4 vrije plaatsen
Didaktiek verdieping individueel: 9 vrije plaatsen
Coachend leidinggeven en sales: 6 vrije plaatsen

Alle inhoudelijke en organisatorische informatie bij deze opleidingen vind je in
de toolkit en op de website van de Bibliotheek op school.

Inspiratiedag OVERAL! de Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school in het basisonderwijs bestaat 5 jaar! Om dat te vieren
organiseren we op dinsdag 20 september 2016 een landelijke Inspiratiedag in
het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Een sprankelende dag om je te laven aan inspirerende sprekers, om je te
informeren bij kundige specialisten en om je netwerk te vergroten met
collega’s die de Bibliotheek op school net even anders aanpakken dan jij. Kijk
vast wat we allemaal in petto hebben!
Lees meer >>>

KinderManifest: doe mee met het onderzoek
We willen weten wat kinderen belangrijk vinden voor de toekomst. Dat wordt
vastgelegd in het KinderManifest. Hiermee kunnen beleidsmakers, politici en
bibliotheken hun koers bepalen.
Voor het opstellen van het manifest hebben we hulp nodig van kinderen tussen
de 9 en 14 jaar. Daarom roept Kindercorrespondent Tako Rietveld ze op om
voor 30 mei mee te doen aan het onderzoek.
Lees meer >>>

Nederland Leest Junior!
Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek
centraal, maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil
Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren.
Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek
als centrum voor ontmoeting en debat.
Ook koos de Stichting CPNB voor een nieuwe educatieve component: een
campagne voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar.
Lees meer >>>

Zwakke lezers krijgen weer leesplezier
Kunnen zwakke lezers weer plezier krijgen in verhalen en lezen? De pilot
Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school van de
KB laat zien dat dit zeker mogelijk is met inzet van de juiste materialen.
Kinderen en leerkrachten reageren erg enthousiast op de materialen uit de
pilot. Leerkrachten zien dat de kinderen met meer plezier zijn gaan lezen,
terwijl de belasting voor de school vrij laag is.
Lees meer >>>

De nieuwe KinderboekenGids is uit!
Wat zijn de kerntitels van de Kinderboekenweek? Wat is het Prentenboek van
het Jaar? Welke boeken zitten in de nieuwe Prentenboek TopTien van De
Nationale Voorleesdagen? En wat is eigenlijk een boekentipwolk?
In de KinderboekenGids 2016/2017 vind je alle informatie over de grote
leesbevorderingscampagnes en over de lespakketten en extra materialen voor
op school.
Lees meer>>>

VakantieBieb voor het basisonderwijs
De VakantieBieb komt er weer aan! Dit jaar met 60 e-books voor jeugd en
volwassenen. De campagne richt zich naast de bibliotheken ook op het
basisonderwijs.
Al zo’n 578.000 mensen hebben de VakantieBieb-app gedownload. En we
hopen dat nog meer mensen dat dit jaar gaan doen. De App is vanaf 1 juni t/m
31 augustus beschikbaar via de App Store en Google Play Store. Het aantal
boeken voor de jeugd is uitgebreid en er is voor ieder kind vanaf 6 jaar wel
iets te vinden.
Lees meer >>>

Uitbreiding samenwerkingslogo's
De Bibliotheek op school werkt steeds vaker samen met partners van de grote
landelijke leescampagnes. Soms denken we inhoudelijk mee, maar meestal
richt het zich op een gezamenlijk opgestelde handleiding voor leesconsulenten
om de betreffende campagne efficiënt in te zetten binnen de Bibliotheek op
school en om de rol als leesconsulent zo optimaal mogelijk in te vullen.
Om die samenwerking ook naar de scholen te laten zien, zijn er speciale logo’s
beschikbaar voor je eigen lokale communicatie. Gebruik deze logo’s dus in
(nieuws)brieven, op je website of eigen verwerkingsmaterialen. In de toolkit
Landelijke huisstijl vind je logo’s voor samenwerking met:










Voorleesdagen 2017 (nieuw)
Voorleeswedstrijd 2016
Kinderboekenweek 2016 (nieuw)
Kinderjury 2016
Poëzieweek (nieuw)
Jaar van het Boek
VakantieBieb (nieuw)
Nederland Leest Junior (nieuw)

Digitaal lezen, anders lezen?
Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs
bestaat er voor deze stelling? En als we al anders lezen van het scherm, welke
verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?
Het magazine Leesmonitor van Stichting Lezen gaat op zoek naar de feiten
achter de meningen. Leesmonitor struinde de beschikbare wetenschappelijke
literatuur af en brengt in dit magazine verslag uit van die zoektocht.
Lees meer >>>

'Een spannend boek blijf je lezen'
Lezen verbetert het leren enorm. Bibliotheken helpen scholen tegenwoordig
om kinderen tot meer lezen aan te zetten.
In het Dagblad van het Noorden van 7 april 2016 een reportage over de
ervaringen van een basisschool in het Drentse dorp Wijster.
Lees meer >>>
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