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Inleiding
Om met het einde te beginnen: helemaal onderaan deze nieuwsbrief staat
een enthousiast verhaal van een schooldirecteur die ziet dat haar
leerlingen genieten van de nieuwe Bibliotheek op school. Ik adviseer jullie
om met dit toetje te beginnen en dan pas het hoofdmaal op te scheppen.
In het hoofdgerecht zit trouwens ook dit keer weer genoeg 'lekkers', zoals
de nieuwe Kinderboekengids en de video met een college van Kees
Broekhof, onze man achter de Monitor. En vergeet u niet op te geven voor
de opleidingen die na de zomer beginnen! Eet eh..., lees ze!
Gerard Meijer, projectmanager de Bibliotheek op school Nederland

Nieuwe opleidingen de Bibliotheek op school
In het najaar start een tweede ronde opleidingen voor medewerkers van
de Bibliotheek op school. De eerste opleidingsronde is inmiddels bezig en de
ervaringen zijn tot nu toe positief.
Dat is goed nieuws voor de scholen, want goed opgeleide medewerkers
zorgen uiteindelijk voor een professionele de Bibliotheek op school.
Zorg dat u erbij bent!
Heeft u de eerste ronde gemist? Geef je u dan snel op! Bijna overal is nog
plaats.
Meer informatie en opgave >>>

Bestel nu voor alle kinderboekencampagnes!
De nieuwe KinderboekenGids is uit! Hierin vindt u informatie over alle grote
leesbevorderingsprojecten in het komende schooljaar. Ook over de
materialen die u daarbij voor uw bibliotheek of school kunt bestellen.
Naast allerlei feestelijk materiaal en posters om de campagnes in de
Bibliotheek en school zichtbaar te maken, zijn er speciale les- en
deelnamepakketten. Deze pakketten bevatten lesideeën en extra's om de
http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen, de Nederlandse
Kinderjury en De Nationale Voorleeswedstrijd in de klas te brengen.
Rond 12 mei ontvangen alle scholen, bibliotheken en boekhandels een
exemplaar van de KinderboekenGids.
Bestellen vóór 14 juni
Meer informatie en bestellen (tot uiterlijk 13 juni) op
www.cpnb.nl/onderwijs.
Het deelnamepakket van De Nationale Voorleeswedstrijd is te verkrijgen via
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Waarom je met lezen niet vroeg genoeg kunt
beginnen
Meer lezen heeft een bewezen positief effect op leesmotivatie,
woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Expert
leesbevordering Kees Broekhof (Sardes) heeft in diverse brochures van
Kunst van Lezen dit effect behandeld aan de hand van (inter)nationaal
onderzoek.
Op strategische conferenties van Kunst van Lezen geeft hij regelmatig
presentaties over de relatie tussen voor(lezen) en taalontwikkeling.
Vanwege de vele positieve reacties op deze presentaties zijn ze in de vorm
van een gefilmd college openbaar gemaakt.
Lees meer >>>

Structurele aandacht voor lezen noodzakelijk
De Inspectie van het Onderwijs presenteert de staat van het onderwijs in
het Onderwijsverslag 2012/ 2013 in beeld.
Dit jaar is onder andere ingezoomd op de motivatie van kinderen in het
onderwijs. Over leesplezier zegt de Inspectie onder meer dat Nederlandse
leerlingen weinig gemotiveerd zijn om te lezen en dat scholen te weinig
gericht beleid voeren met betrekking tot voorlezen.
Lees meer >>>

Snelle opmars de Bibliotheek op school in Gelderland
Scholen, gemeenten en bibliotheken in de provincie Gelderland werken in
toenemende mate samen op het gebied van leesbevordering en
mediawijsheid. Inmiddels realiseren 16 bibliotheekstichtingen met 462
Gelderse scholen de Bibliotheek op school. Het resultaat dat de Gelderse
bibliotheken met de provincie afgesproken hebben is daarmee ruimschoots
behaald.
Deze positieve resultaten zijn op 2 april 2014 tijdens een conferentie in het
Openluchtmuseum officieel overhandigd aan de gedeputeerde van de
provincie Gelderland.
Lees meer >>>

Aftrap V@school in Middelburg
V@school is één van de opvolgers voor Educat-B, het schoolbibliotheeksysteem dat al jaren door honderden scholen wordt gebruikt.
De Archipelschool de Uilenburch in Middelburg neemt als eerste school in
Nederland V@school volledig in gebruik. De officiële openingshandeling vond
plaats op 17 april 2014 door Marjolijn Bergmann, de vrouw van de
http://www.bibliothekendrenthe.nl/administrator/index.php
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plaatselijke burgemeester.
Met dit nieuwe systeem maken bibliotheek en school samen werk van 'Meer
lezen, beter in taal'!
Lees meer >>>

Nieuw in de toolkit
Ook in de afgelopen periode hebben we weer een aantal nieuwe en
herziene materialen toegevoegd aan de besloten toolkit. Om te zorgen dat
u niks mist, noemen we hier de belangrijkste ontwikkelingen:
Nieuwe versie overeenkomsten en algemene voorwaarden
Voor een betere juridische vormgeving van de afspraken tussen
bibliotheek en schoolorganisatie(s) over de aanpak de Bibliotheek op
school zijn de twee bestaande modelovereenkomsten en de set
algemene voorwaarden aangescherpt. In de aangepaste toelichting
worden inhoud en gebruik van alle overeenkomsten uitgelegd.
Standaard-uitnodiging voor een feestelijke opening!
Overal in het land worden schoolbibliotheken geopend. Dat is een
goede zaak! Speciaal hiervoor is een standaard-uitnodiging
toegevoegd aan de toolkit. Hiermee kunt u als bibliotheek en school
uw eigen boodschap in de huisstijl van de Bibliotheek op school
overbrengen aan uw publiek. Lees meer >>>
Boekenleggers voor promotie de Bibliotheek op school
Heeft u ook behoefte aan iets kleins om cadeau te geven aan
leerlingen die mee (gaan) doen met de Bibliotheek op school? Bestel
dan deze leuke magnetische boekenlegger! Zo worden alle leerlingen
bij het lezen steeds herinnerd aan de Bibliotheek op school. Door de
magneet blijft de boekenlegger goed zitten. Tevens is deze voorzien
van notitievelletjes.
Kortom; een perfect promotiemiddel voor de Bibliotheek op school.
Bestellen >>>
Verbeterde versie rekenmodel
In de vorige nieuwsbrief hebben we de publicatie van het nieuwe
rekenmodel vermeld. Ondanks vele tests bleek er helaas toch nog
een kleine fout in de berekeningen te zitten. Daarom staat er vanaf
nu een verbeterde versie van dit nieuwe rekenmodel in de besloten
toolkit.

Column
Iedere nieuwsbrief geeft een betrokkene uit het veld zijn of haar visie op de
Bibliotheek op school. In deze nieuwsbrief is Tineke Dolfing aan het woord.
Tineke is directeur van CBS de Tol in het Drentse dorp Zuidlaren, een school
waar onlangs de Bibliotheek op school is gestart.
Lees de column Hoort lezen niet vooral leuk te zijn?

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

3/4

5/14/2014

Voorbeeld : Nieuws van de Bibliotheek op school - Mei 2014

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 u af te m e lde n voor de nie uwsbrie f.

De Bibliothe e k op school m aak t de e l uit van e e n doorgaande le e slijn. Boe k Start vorm t he t be gin van de ze be le idslijn e n d
Bibliothe e k op school VO he t sluitstuk . Kijk hie r voor de nie uwsbrie ve n van Boe k Start om Bibliothe k e n op de hoogte te
houde n van de ontwik k e linge n rondom de ge zam e nlijk e strate gische aanpak van de Bibliothe k e n, k inde ropvang e n
ove rhe id.
Kijk ook op twitte r @Boe k Start e n #Boe k Start.
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