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Opleidingshuis staat open
Na gebleken succes en op veler verzoek bieden we ook in 2015 weer een serie
opleidingen aan om samen een professionele de Bibliotheek op school te
bouwen. Zowel regionaal als centraal in Utrecht en met series in het voorjaar
en het najaar van 2015.
Je kunt kiezen uit een stevige basis voor leesconsulenten en
onderwijsspecialisten (voortgezet onderwijs) en een verdieping op
informatievaardigheden en didactiek.
Om te weten of we in het voorjaar kunnen starten, moeten alle aanmeldingen
vóór 5 december 2014 binnen zijn. Ook als je liever pas in het najaar begint.
Zeker omdat dit wel eens het laatste gesubsidieerde jaar kan zijn en de
studiekosten ongesubsidieerd vele malen hoger liggen. Dus wacht niet te lang
en geef je nú op!
Klik hier voor alle informatie en aanmeldingsformulieren.

Weggevertjes nodig? Bestel ze nu!
Kunst van Lezen heeft enkele giveaways ontwikkeld voor de Bibliotheek op
school. Deze kun je bijvoorbeeld uitdelen bij de opening van een
schoolbibliotheek. Zo worden leerlingen op een ludieke manier herinnerd aan
het programma de Bibliotheek op school; het logo staat steeds groot
afgebeeld. De productie gebeurt pas op basis van voldoende animo. Kunst van
Lezen betaalt de ontwikkelkosten, je betaalt alleen de productiekosten en
eenmalige verzendkosten
Mail je toezegging voor 1 december 2014 via deze bestellijst. Dan hoor je
rond 4 december 2014 of er voldoende bestellingen zijn om definitief over te
gaan tot productie. Is dit het geval, dan heb je de meeste materialen begin
januari 2015 in huis.

Samen! De Bibliotheek op school
Van 27 t/m 31 januari 2015 staat de Bibliotheek op school opnieuw op de NOT
2015. Met dit keer ook aandacht voor het voortgezet onderwijs en
mediawijsheid.
Daarnaast is er een schat aan ervaring en resultaten te melden. Dat gaan we
dus ook doen. En daar kun jij ons bij helpen!
Er is inmiddels veel nieuws over wat we samen gaan doen op deze NOT!
Lees meer >>>

Samen de Kinderjury lezen
De Nederlandse Kinderjury wordt vanaf 2015 onderdeel van de Bibliotheek op
school. Deze landelijke campagne vindt plaats in de periode van 6 maart t/m
22 juni 2015.
De Kinderjury heeft als doel kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar meer, met
enthousiasme maar ook kritischer te laten lezen. Doe dus mee!
Lees meer >>>

Kennisdag opzetten ouderpartnerschapstrajecten
Op woensdag 7 januari 2015 is er een scholingsbijeenkomst in Utrecht voor
alle provinciale coördinatoren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Het
onderwerp is het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de leesopvoeding
thuis.
David Kranenburg van Stichting Actief Ouderschap verzorgt deze dag. Hij
houdt een inleiding over het belang van thuis voorlezen voor het latere
leesgedrag van het kind. Ook laat hij door middel van verschillende
werkvormen zien hoe een bibliotheek, samen met een school of
kinderopvanginstelling, hiermee aan de slag kan.
Alle genodigden hebben inmiddels een vooraankondiging ontvangen en kunnen
zich inschrijven. De bijeenkomst is niet toegankelijk voor derden. Meer
informatie: avanmontfoort@lezen.nl.

Voortvarende start Monitor de Bibliotheek op school
De Monitor de Bibliotheek op school 2014 is goed van start gegaan.
Bibliotheken zijn actief in het benaderen van scholen om de nieuwe meting in
gang te zetten. Zo kunnen ze monitoren wat de samenwerking tussen scholen
en bibliotheken oplevert voor de taalontwikkeling van de kinderen.
Ook hebben zich nieuwe bibliotheken aangemeld, we blijven dus groeien! En
dat is niet het enige goede nieuws.
Lees meer >>>

Herziening Handboek inrichting, collectie en beheer
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de herziening van het
Handboek inrichting, collectie en beheer voor de schoolbibliotheek. In de
nieuwe versie wordt alleen nog de variant 100% schoolbibliotheek uitgewerkt.
Alle links in het document zijn geactualiseerd en nieuwe links zijn toegevoegd.
De bijlage Inspiratiegids voor meubilair en andere materialen voor de
schoolbibliotheek is gedeeltelijk vervangen door een link naar de Toolkit
bestellijst meubilair.
De update van het Handboek inrichting, collectie en beheer staat vanaf 1
december in de openbare toolkit.

Alternatief rekenmodel voor een groep scholen
Aan het bestaande rekenmodel - waar al veel bibliotheken mee werken - is een
tweede model toegevoegd. Dit alternatieve model is ontwikkeld voor
bibliotheken die één berekening voor meerdere scholen in een werkgebied
willen uitvoeren.
Bijvoorbeeld om een berekening voor alle scholen in één gemeente te maken
of om een kostenberekening voor een groep scholen te maken die vallen onder
één bovenschoolse directie. Het alternatieve model komt ook tegemoet aan
bibliotheken die voor de bijdrage van de scholen aan de bibliotheek op
voorhand uit willen gaan van één vast bedrag per leerling.
Lees meer >>>

Plezier aan boeken voor kinderen met leesbeperking
In de praktijk blijkt dat de reguliere collectie van de Bibliotheek op school
onvoldoende aansluit bij de behoefte van kinderen met dyslexie of grote
leesmoeilijkheden. De pilot 'Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de
Bibliotheek op school' laat zwakke lezers en dyslecten op twee basisscholen in
Den Bosch plezier beleven aan boeken en lezen.
Kinderen, leerkrachten en ouders reageren enthousiast op de
leesbevorderende materialen, die hieraan ten grondslag liggen. Deze zijn
toegankelijk en makkelijk te gebruiken. Leerkrachten zien dat de kinderen
hierdoor meer zijn gaan lezen.
Lees meer >>>

Column
Iedere nieuwsbrief geeft een betrokkene uit het veld zijn of haar visie op de
Bibliotheek op school. In deze nieuwsbrief is Jos Beks aan het woord.
Jos is Productmanager Onderwijs bij opleidingsinstituut Avans+. Vanuit deze
rol is hij onder meer betrokken bij de opleiding Onderwijsspecialist voor de
Bibliotheek op school.
Lees de column Uiteindelijk begint het allemaal bij jezelf.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, die samenwerken binnen het
programma Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school).
Redactie en productie: Stichting Samenwerkende PSO's Nederland.
Check ook www.debibliotheekopschool.nl of volg ons op Twitter via @debiebopschool en #dbos.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info@debibliotheekopschool.nl.
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief.
De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op
school VO het sluitstuk. Kijk hier voor de nieuwsbrieven van BoekStart om Bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de Bibliotheken, kinderopvang en overheid.
Kijk ook op twitter @BoekStart en #BoekStart.

