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Inleiding
De eerste nieuwsbrief van 2014 is er eentje die bol staat van de informatie.
Gelukkig is deze nieuwsbrief niet van papier, want dan paste hij vast niet in
de brievenbus.
Als eerste zou ik iedereen willen wijzen op het Opleidingshuis voor 2014.
Beste collega's, geef je op voor één of meer van deze prachtige
opleidingen, die je dit jaar nog met een forse subsidie kunt volgen. Want
zoals uit de column helemaal aan het eind van deze nieuwsbrief blijkt, geeft
deskundig personeel dé doorslag bij de Bibliotheek op school.
En verder in deze nieuwsbrief informatie over de Doorgaande lijn
informatievaardigheden, de campagne 'Vaders voor lezen!', de conferentie
'Jongens scoren met lezen', het nieuwe Model licentieovereenkomst
schoolbibliotheeksystemen en nog veel meer voor een goede start van de
Bibliotheek op school in 2014.
Gerard Meijer
Projectmanager de Bibliotheek op school

Meld je nu aan voor het Opleidingshuis 2014
Op veler verzoek geeft het Opleidingshuis in 2014 de zes opleidingen voor
de Bibliotheek op school in vier regio's in het land. Het betreft de opleidingen
leesconsulent, onderwijsspecialist, informatievaardigheden mbo en hbo, en
didactiek in de praktijk mbo en hbo.
Omdat er in alle groepen nog ruimte is voor deelnemers (behalve
Leesconsulent regio Noord), is de aanmeldingstermijn doorgeschoven naar
1 maart 2014.
Wil je dit jaar een opleiding volgen? Kijk voor meer informatie en aanmelden
bij het Opleidingshuis. We zien je formulier graag tegemoet!

Doorgaande lijn informatievaardigheden
http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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Na het aparte Mediaplan verschijnt binnenkort de Doorgaande lijn
informatievaardigheden. Met deze doorgaande lijn kan de Bibliotheek
samen met de school gericht werken aan het structureel inbedden van
informatievaardigheden in het onderwijsaanbod.
Lees meer >>>

Update bestellijsten collectie
In de week van 10 februari zijn de geactualiseerde titellijsten en de
bijbehorende bestellijsten beschikbaar via de openbare toolkit onder de
kop 'Collectie'. Deze nieuwe lijsten worden in het voorjaar geïntegreerd tot
één lijst.

Vaders voor Lezen!
De Leescoalitie (Stichting Lezen, CPNB, Stichting Lezen & Schrijven,
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Vereniging van Openbare
Bibliotheken) wil in 2014 en 2015 vaders meer betrekken bij het
(voor)lezen.
Het motto is 'Vaders voor lezen!'. Doel is meer vaders aan te sporen hun
bijdrage aan de leesopvoeding te leveren en bijvoorbeeld net zo vaak als
moeders te gaan voorlezen.
Alle informatie over het waarom, wat, hoe en wanneer is te vinden op
www.vadersvoorlezen.nl. Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door het
ministerie van OCW.

Conferentie 'Jongens en lezen'
Op woensdag 9 april vindt de jaarlijks conferentie Lezen Centraal plaats in
de Arena in Amsterdam. Onder de noemer 'jongens scoren met lezen' wordt
de hele dag gewijd aan de verschillen tussen jongens en meisjes en tussen
vaders en moeders.
De keynotespeakers in de ochtend zijn onder andere Gijsbert Stoet
(universiteit van Glasgow) en Angela Crott (schrijver van Jongens zijn 't). In
de middagsessies is er aandacht voor de aanpak in de praktijk. Hoe houdt
een boekverkoper of uitgever rekening met sekseverschillen? Wat adviseert
het CPS met betrekking tot ouders? Auteurs laten eveneens hun licht op
het onderwerp schijnen.
Aanmelden kan vanaf 15 februari op www.lezencentraal.nl.

http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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Beeldbank de Bibliotheek op school
Regelmatig vragen Bibliotheken om beeldmateriaal van schoolbibliotheken
voor hun eigen promotie. Vanaf nu zijn er 50 foto's beschikbaar in de
nieuwe Beeldbank promotie de Bibliotheek op school. Er is rekening
gehouden met voldoende variatie in vorm en inhoud.
Bibliotheken kunnen de foto's in drukwerkformaat opvragen en gebruiken
voor eigen promotie van de Bibliotheek op school. De foto's zijn in opdracht
van Kunst van Lezen gemaakt door Eric Brinkhorst.

Model-licentieovereenkomst schoolbibliotheek
Sinds kort is de besloten toolkit verrijkt met een modellicentieovereenkomst ter ondersteuning van de uitrol van de
schoolbibliotheeksystemen. Deze licentieovereenkomst is opgesteld voor de
systemen V@school en schoolWise, maar is aan te passen aan elk te
leveren (school)bibliotheeksysteem.
Het biedt een juridisch getoetst model om zaken vast te leggen als de
intellectuele (eigendoms)rechten, de gebruiks- en onderhoudsverplichtingen
en de betalingsvoorwaarden.
De Bibliotheek gebruikt hem bij voorkeur in combinatie met één of meer van
de andere modelovereenkomsten en de landelijke algemene voorwaarden.
Maar hij is ook te gebruiken in gevallen waarin het systeem los van de
Bibliotheek op school wordt geleverd.

De Bibliotheek op school in de Digischool
De nieuwsbrief van de Bibliotheek op school heeft inmiddels een bereik van
zo'n 800 ontvangers. Het merendeel van de lezers komt uit de
Bibliotheekwereld en het grootste deel van de inhoud van deze nieuwsbrief
is ook voor hen het meest relevant.
Dat neemt niet weg dat we graag meer bekendheid bij het onderwijs willen
en meer nieuws speciaal voor het onderwijs willen publiceren. Daarvoor is
samenwerking gezocht met www.digischool.nl: een platform voor en door
het onderwijs.
Binnenkort starten we met het regelmatig publiceren van leestips in de
vakcommunity voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Daarnaast publiceren we nieuwsberichten op de website en in de
nieuwsbrief van de vakcommunity Taal. We bereiken daarmee
tienduizenden leerkrachten in het basisonderwijs. En dan lijkt ons een
goede zaak!

Column
Iedere nieuwsbrief geeft een betrokkene uit het veld zijn of haar visie op de
Bibliotheek op school. In deze nieuwsbrief is Erna Winters aan het woord.
Erna is directeur van de Bibliotheek Kennemerwaard.
Lees de column Hoe eigenwijs moet je zijn?
http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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Colofon
De ze nie uwsbrie f wordt uitge ge ve n door Stichting Le ze n e n Se ctorinstituut O pe nbare Bibliothe k e n, die sam e nwe rk e n binne
he t program m a Kunst van Le ze n (Boe k Start e n de Bibliothe e k op school).
R e dactie e n productie : Stichting Sam e nwe rk e nde PSO 's Ne de rland
C he ck ook www.de bibliothe e k opschool.nl of volg ons op Twitte r via @de bie bopschool e n #dbos.
Aanm e lde n voor de nie uwsbrie f k an via e e n e -m ail naar info@de bibliothe e k opschool.nl.
Klik hie r om je af te m e lde n voor de nie uwsbrie f.

http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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