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Inspiratiedag groot succes
De Bibliotheek op school in het basisonderwijs bestaat vijf jaar en dat hebben
we gevierd met een aantal inspirerende sprekers en 200 mensen uit het
bibliotheeknetwerk.
Bas Maliepaard leidde ons als dagvoorzitter door het programma, minister
Bussemaker wenste ons in een videoboodschap veel inspiratie toe en de
sprekers gaven ons hun eigen mooie woorden cadeau.
Een uitgebreid verslag en foto's van deze dag op onze website.

Nieuwe glossy BIEB online
De vijfde editie van BIEB is uit. Het mini-magazine wordt door bijna honderd
bibliotheken in Nederland gratis uitgedeeld aan ouders van jonge kinderen en
is ook online te lezen.
In het magazine staan tips voor ouders om de taalontwikkeling thuis op een
positieve manier te stimuleren. Zoals een artikel met goede leesapps of een
leuke vragenlijst waarmee je gesprekjes over boeken kunt voeren. Ook lees je
interviews, met o.a. de schrijfster Tosca Menten en voetballer Arjen Robben.
Lees meer >>>

Stem op Astrid als 'Beste Bibliothecaris'
Astrid van Dam van de Bibliotheek op school is genomineerd voor De Beste
Bibliothecaris van 2016!
Voor ons in het kernteam van de Bibliotheek op school Nederland is Astrid een
zeer goede collega die nauwgezet werkt, een harde werker met hart voor het
vak, een collega die er altijd wel een tandje bij wil zetten (en die we dan weer
wat moeten afremmen). Een collega die niet snel tevreden is met het resultaat
(terwijl het dan al meer dan goed is) en een vakvrouw die de prijs gewoon
verdient.
Herken je het? Zo ja, stem dan op Astrid! Dit kan vanaf 3 oktober op de
website van Bibliotheekblad.
Gerard Meijer, teamleider de Bibliotheek op school Nederland

Stand van zaken opleidingen
Bijna alle opleidingen van het najaar zijn inmiddels gestart. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar voor de opleiding Didactiek in de praktijk (start 3
november) en Didactiek verdieping (start 4 oktober). Aanmelden kan via de
website. En we zijn trots dat er twee volle extra groepen gaan starten met de
opleiding Leesconsulent.
De plannen voor 2017 zijn nog in ontwikkeling. Er komt een pilot Leesplezier
voor kinderen met leesproblemen. De eerste groep wordt geworven via de
POI’s. Bij succes komt er later in 2017 een herhaling met open inschrijving.
Samen met de KB wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor
informatievaardigheden. Samen met Stichting Lezen en Actief Ouderschap
onderzoeken we een doorontwikkeling van de scholing rond
ouderpartnerschap. En we stellen binnenkort de nieuwe thema’s voor
masterclasses vast.
Heb je vragen of opleidingswensen? Laat het weten aan Stieneke Eising!

Onderwijsspecialist BO en Adviseur Educatie VO
De Bibliotheek op school biedt opnieuw een opleiding voor Adviseur Educatie
voortgezet onderwijs en voegt deze samen met de doelgroep
Onderwijsspecialist basisonderwijs. De looptijd van de opleiding is van
november 2016 tot juni 2017. Hij wordt uitgevoerd door Avans+ en vindt
plaats bij Hogeschool Domstad in Utrecht.
In de opleiding volg je de algemene modules ondernemerschap en sales,
projectmatig werken en gespreksvaardigheden samen. De module
onderwijslandschap wordt gesplitst voor het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs aangeboden. Om de doelgroepen organisatorisch te kunnen splitsen,
gebruiken we ook gesplitste aanmeldingsformulieren.
Aanmelden voor Onderwijsspecialist bo en aanmelden voor Adviseur Educatie
vo kan tot 13 oktober!

Regio Oost: masterclass Lezen en ouderpartnerschap
De masterclass Lezen en ouderpartnerschap - voor regio Oost - is
doorgeschoven naar 23 november in Deventer.
Deze masterclass is voor leesconsulenten die, in nauwe samenwerking met een
leescoördinator, vanuit de Bibliotheek op school aan het werk willen met
ouderpartnerschap. De Bibliotheek nodigt gericht een leescoördinator van een
proactieve school uit die ouders en lezen hoog op de agenda hebben staan en
hier samen met de Bibliotheek mee aan de slag wil.
Online aanmelden kan tot 9 november.

Doe mee met MediaMasters
Ook dit jaar staat er een spannende editie van MediaMasters op het
programma tijdens de Week van de Mediawijsheid (18 t/m 25 november).
De geanimeerde game Geheim Agent A.A.P. speelt weer een rol in
MediaMasters. Daarnaast is er een provinciale bibliotheekprijs te winnen. De
meest mediawijze klassen uit iedere provincie winnen een bezoek aan een
(mobiel) Fablab van hun Bibliotheek!
De inschrijving voor scholen is geopend en loopt tot eind oktober. Help mee
om zoveel mogelijk scholen in je werkgebied te activeren!
Lees meer >>>

Nieuwe meting Monitor voor PO en VO
De Monitor de Bibliotheek op school is onmisbaar om de doelen voor je
samenwerking te formuleren en om vast te stellen in hoeverre ze worden
bereikt. De uitvoering van de jaarlijkse meting staat weer voor de deur.
Vanaf 24 oktober is het dashboard van de monitor beschikbaar voor het
primair onderwijs en kan de autorisatie en het uitnodigingen van leerkrachten
van start gaan. Invullen kan tot 31 januari 2017.
Wanneer je Bibliotheek aan de vorige meting meedeed, ontvangt de
monitorcoördinator automatisch een uitnodiging om weer mee te doen. De
nieuwe planning en de aangepaste vragenlijsten zijn te vinden in de toolkit, de
rest blijft ongewijzigd. Binnenkort passen we de informatie op de website aan.
De monitor voor het voortgezet onderwijs staat open van 21 november 2016
tot 13 februari 2017. De planning is inmiddels beschikbaar, hou voor de update
van de overige documenten de toolkit VO in de gaten.

Nulmeting samenwerking VO
Om achteraf te kunnen onderzoeken of de doelstellingen zijn gehaald als
bibliotheken en VO-scholen starten met samenwerking, is het het zinvol om
vooraf te formuleren wat er met de samenwerking wordt beoogd en uit welke
onderdelen de samenwerking zal bestaan.
ProBiblio heeft onlangs een nulmeting ontwikkeld waarmee die samenwerking
in kaart kan worden gebracht.
Lees meer >>>

Nieuw lesmateriaal EYE Filmmuseum
Met de lesmethode Avonturen in het donker biedt het EYE Filmmuseum een
doorlopende leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs.
Sinds kort is hier een nieuw thema met prikkelende opdrachten bijgekomen:
De Boekverfilming. Laat je leerlingen spelenderwijs de wereld van boek en film
ontdekken.
Download hier de (gratis) lesmethode en ga direct aan de slag. Meer over film
en beeldonderwijs in de klas of in het museum vind je op www.eyefilm.nl.

VakantieBieb in de lift
De VakantieBieb was dit jaar weer een groot succes. 2.550 scholen hebben
promotiekaarten besteld. Dit is een stuk meer dan de 1.715 scholen van vorig
jaar. Bij elkaar hebben ze ruim 470.000 promotiekaarten verspreid, dat is ruim
150.000 kaarten meer dan in 2015.
Van ruim 450 kinderen hebben we kaarten, knutsels en brieven
binnengekregen met hun favoriete e-book uit de VakantieBieb. Bibliotheek
Deurne heeft inmiddels de iPad mini uitgereikt aan de winnaar die lid is bij hen
en via de Bibliotheek op school bij de VakantieBieb kwam.
Woensdag 21 september krijgen de leerkrachten die materiaal besteld hebben
een mail met de vraag om mee te doen aan een online enquête. Hiermee
willen we inzicht krijgen in het gebruik en de waardering van het promotie- en
lesmateriaal. Daarnaast is er een VakantieBiebenquête voor leesconsulenten.
We nodigen je uit deze in te vullen. Onder de inzenders worden vijf
boekenbonnen van 20 euro verloot.

Onderzoek ouderbetrokkenheid VO
In samenwerking met de Bibliotheek Gelderland-Zuid is door Rijnbrink een
onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van ouders bij het leesonderwijs
van leerlingen op het voortgezet onderwijs.
In het onderzoek is specifiek gekeken naar de betrokkenheid van ouders en
het effect van het leesproject B-Slash daarop. Er is ook een filmpje gemaakt
over dit leesproject en de ervaringen van de scholen.
Lees meer >>>

Vakberaad wordt Kenniskring
Stichting SPN nam eind 2014 een plan aan dat ervoor moet zorgen dat
professionals met elkaar meer kennis delen en discussie voeren om zo de
professie en de eigen kennis en kunde op een hoger plan te tillen. Onder
aanvoering van Ronald Spanier (penvoerder SPN) en Levien den Boer
(landelijk moderator Biebtobieb) voeren enkele groepen een pilot uit om te
zien en te ervaren hoe Kenniskringen hierin een (nog) sterkere rol kunnen
spelen.
Het in 2000 opgerichte Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 is een van
de pilots. Vanwege de nieuwe koers is de naam van dit orgaan gewijzigd in
Kenniskring 0-18. De Kenniskring 0-18 volgt de diverse landelijke
ontwikkelingen, speelt informatie door en voorziet bibliotheken, die nog niet bij
bepaalde programmalijnen zijn aangehaakt, van basisinformatie. Tevens is de
Kenniskring 0-18 gesprekspartner voor diverse organisaties. Meer informatie
volgt als de jaarplanning voor 2017 gereed is via de Biebtobieb groep
Kenniskring 0-18 (voorheen Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18).

KB brengt visie Mediawijsheid uit
In de visie Mediawijsheid en de openbare bibliotheek: van warenhuis naar
wegwijzer tot werkplaats benoemt de KB de ambities en doelstellingen rond
mediawijsheid voor de periode 2016-2018. De visie sluit aan op de digitale
ontwikkelingen in de samenleving en benoemt de rollen van de verschillende
netwerkpartners voor dit thema. Met de collectie en de focus op
informatievaardigheden geeft de Bibliotheek op school invulling aan de pijlers
Warenhuis en Wegwijzer. De pijler Werkplaats is nieuw en past bij de 21e
eeuwse vaardigheden.
Lees meer >>>

Congres Succesvol lezen in het onderwijs
Succesvol lezen in het basis- en voortgetet onderwijs is het onderwerp van het
wetenschappelijk congres van Stichting Lezen, op 10 november 2016 in De
Veerensmederij in Amersfoort.
In het ochtendprogramma presenteren de hoogleraren Roel van Steensel en
Eliane Segers hun recente onderzoek. In de middag zijn er deelsessies rondom
belangrijke vraagstukken in het leesonderwijs, gevolgd door een optreden van
cabaretier, schrijver en docent Johan Goossens.
Het congres is bedoeld voor onderzoekers, leesbevorderaars, beleidsmakers,

schoolleiders, leerkrachten, docenten, taal- en leescoördinatoren,
taalspecialisten, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden in het
leesonderwijs.
Lees meer >>>

Nieuw in de toolkit primair onderwijs
Onderstaande tools (in de tookit basisonderwijs) zijn geactualiseerd:






Stappenplan voor leerlingexport uit Esis
Planning voor de monitor 2016-2017
Vragenlijsten voor de monitor 2016-2017
Bereikcijfers van Kunst van Lezen 2015

Op dit moment werken we aan een update van de Leermiddelengids
informatievaardigheden, lessuggesties bij NL Leest junior en een instructie
voor de grafiekgenerator van de monitor.
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