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De Bibliotheek op school ook in 2017 op de NOT
De Bibliotheek op school is van 24 - 28 januari weer sterk vertegenwoordigd
op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs.
Onderwijs, gemeente en bibliotheken kunnen zich laten informeren en
inspireren over onze aanpak in het basis- en voortgezet onderwijs. Met
natuurlijk ook weer twee spetterende Magazines, waarin dit keer het betrekken
van ouders centraal staat. Binnenkort publiceren we materialen voor het
uitnodigen van jouw scholen. Wil jij ook een dag de NOT bezoeken? Bestel hier
je gratis toegangskaart.

Ben jij onze ambassadeur?
De kracht van een goede beurs zit in de mensen die in de stand staan!
Daarvoor zoeken we dertig enthousiaste en communicatieve ambassadeurs.
Lees wat we je bieden en meld je aan als standhouder.

Conferentie Spelen met ruimte
Het programmateam Tel mee met Taal nodigt je uit voor de gratis conferentie
Spelen met ruimte op 8 december in Nieuwegein. Naast een plenaire opening
en afsluiting biedt het programma een keuze uit tien workshops, met als rode
draad de ruimte binnen samenwerkingsverbanden rondom de aanpak van
laaggeletterdheid.
In workshop 7 t/m 10 staan praktijkvoorbeelden centraal uit het netwerk van
BoekStart en de Bibliotheek op school, te weten Bibliotheek Rivierenland,
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Bibliotheek Den Bosch en een samenwerking
van Biblionet Groningen, Rijnbrink en Bibliotheek Deventer.
Lees meer >>>

Extra losse module Onderwijslandschap
Medio november start in Utrecht de samengevoegde hbo-opleiding
Onderwijsspecialist PO en Adviseur Educatie VO. Onderdeel van deze opleiding
zijn de gesplitste modules Onderwijslandschap PO en VO. Hiervoor zijn nog
losse plaatsen beschikbaar voor opgeleide Onderwijsspecialisten en Adviseurs
Educatie die deze module nog niet hebben gevolgd.





Module Onderwijslandschap primair onderwijs: 25 jan. en 29 mrt 2017
Module Onderwijslandschap voortgezet onderwijs: 11 jan. en 15 mrt
2017
Kosten: € 665,- voor twee dagen

Geef je voor 15 december op via bovenstaande aanmeldingsformulieren.
Meer informatie vraag je op bij eising@kunstvanlezen.nl.

Kopgroep de Bibliotheek op school maakt vaart
Het traject ‘Kopgroep de Bibliotheek op school’ is na de aftrap op 27
september in Utrecht van start gegaan. De eerste masterclasses hebben
plaatsgevonden en de planning voor de overige locaties is in volle gang.
Doel is om good practices te creëren die na afloop van het traject verder
verspreid worden. De deelnemende scholen en bibliotheken ontvangen extra
faciliteiten vanuit Kunst van Lezen.
Lees meer >>>

Nederland Leest Junior: Drakeneiland
Op 1 november is Nederland Leest gestart en daarmee ook voor het eerst
Nederland Leest Junior, een nieuwe campagne voor kinderen en jongeren van
10 t/m 14 jaar.
Met het boek Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood kunnen leerlingen van
groep 7 en 8 en leerjaar 1 en 2 van het vmbo mee lezen én praten over het
thema democratie. Voor leesconsulenten basisonderwijs en voortgezet
onderwijs staat er een handige instructie klaar in de bijbehorende toolkit.
Lees meer >>>

Oosterschelde voorbeeld voor alle bibliotheken
Bibliotheek Oosterschelde heeft de RESET-award gewonnen, een nieuwe prijs
voor bedrijven en organisaties die er het best in geslaagd zijn zichzelf opnieuw
uit te vinden. De jury noemt de innovatieve bibliotheek een voorbeeld voor alle
bibliotheken in Nederland. En daar zijn we het namens de Bibliotheek op
school helemaal mee eens!
Omdat de bibliotheek merkte dat kinderen steeds minder gaan lezen, is een
team leesconsulenten opgericht, dat kinderen actief opzoekt op school om zo
het leesplezier terug te brengen. Daarbij staat niet het boek zelf centraal,

maar de beleving van het lezen. Door te laten zien wat verhalen en fantasie
met ze doen, worden kinderen nieuwsgierig. De bibliotheek zet ook in op
multimediale toepassingen die vaak nog onderbelicht blijven in het onderwijs.
Lees meer >>>

Monitor VO open vanaf 21 november
De Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs staat open van 21
november a.s. tot 13 februari 2017.
De nieuwe planning, de iets aangepaste vragenlijsten en de nieuwe
handleiding vind je in de toolkit voor voortgezet onderwijs.

Nieuwe analyse monitor basisonderwijs
Op 24 oktober is de 6e meting van de Monitor de Bibliotheek op school gestart.
De schat aan data die de Monitor de Bibliotheek op school oplevert, biedt een
kans om leesgedrag en leesbevordering breed te analyseren.
DESAN heeft het nieuwe rapport Landelijke analyse Monitor de Bibliotheek op
school samengesteld met een dergelijke analyse. In dit rapport zijn de
resultaten op het gebied van lezen van de monitormetingen 2012 t/m 2015
(5e meting oktober 2015 – januari 2016) opgenomen.
Lees meer >>>

Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo
Tijdens de expertmeeting Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo op 28
september jl. bij Stichting Lezen zijn twee rapporten gepresenteerd: Lezen op
havo/vwo door Aart van Grootheest van DUO en het rapport Lees- en
literatuuronderwijs in havo/vwo door Marleen Kieft van Oberon.
DUO Market Research hield een QuickScan onder een grote, representatieve
groep docenten Nederlands. Oberon voerde daarnaast een verdiepend
onderzoek uit onder een kleinere groep. Samen schetsen deze onderzoeken
een goed beeld van het huidige lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo.
Klik hier voor meer informatie en het downloaden van beide rapportages.

De Weddenschap weer begonnen
Dit schoolseizoen organiseert Stichting Lezen voor de zesde keer De
Weddenschap. Tijdens deze leescampagne voor vmbo en mbo dagen drie
bekende Nederlanders scholieren uit om in zes maanden tijd drie boeken te
lezen.
Dit jaar zijn Daan Boom, Soundos el Ahmadi en Frank van der Lende de
uitdagers! Een groeiend aantal scholieren doet mee: vorig jaar waren dat er
5.000, nu worden er weer meer lezers verwacht. De Weddenschap is een
laagdrempelige campagne waarbij scholieren alle boeken mogen lezen die ze
willen, mits in de Nederlandse taal en passend bij de leeftijd.
Lees meer >>>

Flitsend vlog over de literatuurlijst
Vlogboek is een project van Jörgen Apperloo. Hij bespreekt elke twee weken in
een aansprekende video heel kort drie Nederlandse romans. De besprekingen
richten zich op scholieren en geven hen advies bij het selecteren van een boek
voor de literatuurlijst.
Binnen enkele minuten heb je een goed beeld van deze boeken en weet je of
ze je wel of niet aanspreken. Na elke bespreking komen er tips van boeken die
qua thematiek of stijl aansluiten op het besproken boek.

Module digitale vaardigheden
Door in te zetten op informatievaardigheden of verbreding te leggen naar
mediawijsheid vind je met de Bibliotheek op school aansluiting bij de 21eeeuwse vaardigheden; een set aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben
om te kunnen leven, leren en werken in de 21e eeuw. Kennisnet en SLO
hebben het model voor digitale geletterdheid ontwikkeld in aanvulling op het
model van de 21e-eeuwse vaardigheden.
'Als school kun je al een begin maken met het integreren van digitale
geletterdheid in je onderwijs. De besturen die deze stap zetten, doen dat soms
door vooral in te zetten op programmeren. Of alleen op mediawijsheid. Maar
idealiter brengt een digitaal geletterde school samenhang aan in alle digitale
vaardigheden.’ Dat schrijft Remco Pijpers in een artikel waarin verschillende
tools zijn opgenomen. Kennisnet en SLO hebben daarom de Checklist Digitale
Vaardigheden in het onderwijs en een Stappenplan digitale geletterdheid voor
het primair onderwijs gemaakt, waarmee je als school een start kunt maken.
Lees meer in biebtobieb >>>

Feit, fake of filter: Hoe word jij beïnvloed?
Van 18 t/m 25 november 2016 organiseert Mediawijzer.net weer de Week van
de Mediawijsheid. Onder het motto ‘Feit, fake of filter’ staat de campagne in
het teken van hoe je door media beïnvloed wordt.
De bibliotheken zijn vertegenwoordigd in het spel MediaMasters, wat je ook
goed binnen de Bibliotheek op school kunt inzetten. Als professionals kun je nu
ook een kijkje nemen in de game en zien hoe kinderen meer leren over
thema's als sociale media, informatievaardigheden, cyberpesten en online
samenwerken. Meedoen is kosteloos. Meld je als ‘professional’ aan via deze
link.
Wil je namens jouw bibliotheek of school een activiteit aanmelden voor de
Week van de Mediawijsheid of weten wat er in de buurt georganiseerd wordt?
Kijk op de website voor alle informatie.

Update Leermiddelengids Informatievaardigheden
De Leermiddelengids Informatievaardigheden voor het basisonderwijs is weer
bijgewerkt. De gids helpt bij het zoeken naar losse activiteiten of activiteiten in
een doorgaande lijn. Deze tool is een belangrijk onderdeel binnen het
Stappenplan informatievaardigheden en gebruik je naast het informatievaardigheden- of mediaplan. In de beschrijvingen van de afzonderlijke
leermiddelen vind je een uitgebreid overzicht van alle kenmerken en
leerdoelen.
De gids en alle andere tools voor het implementeren van
informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school zijn te vinden in de
toolkit onder Mediawijsheid. De leermiddelengids is ook online te raadplegen
en als drukwerk te bestellen.

Mooie respons op meting Samenwerking PO
Deze zomer vond de tweede jaarlijkse meting plaats van het onderzoek
Samenwerking primair onderwijs van de Koninklijke Bibliotheek. Met een
respons van 78% van de bibliotheken hebben we met elkaar meer en nog
betere resultaten opgehaald dan vorig jaar.
Dat is goed nieuws en een compliment waard. Op dit moment worden de
gegevens verwerkt tot een landelijke rapportage en lokale rapportages per
bibliotheek. Vanaf 6 december zijn die rapportages beschikbaar.
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