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Inleiding
Sssst concentratie gevraagd, want er is weer een nieuwe BiblioTweets gevuld met
inspiratie voor leesbevordering! Ook in de laatste weken van het schooljaar blijft lezen een
belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Zo zijn vele groepen druk bezig met de Grote
Kinderboekenquiz, worden er boeken gelezen rondom thema’s die in de klas of op school
centraal staan en geven de leescoördinatoren hun scholen op voor ‘Duik met een boek de
zomer in’. In deze BiblioTweets informatie over deze activiteiten en meer!

In deze BiblioTweets:
 lees je meer over de combinatie Max Verstappen en boeken…
 promoten we ‘Duik met een boek de zomer in’
 krijg je informatie over de vakantiebiebapp
 herinneren we je aan de te bestellen materialen van CPNB m.b.t. de landelijke campagnes
 lees je over de te bestellen boekenpakketten behorende bij de Kinderboekenweek 2016
 hebben we nog een keer aandacht voor twee super activiteiten rondom het Jaar van het boek 2016
 bieden wij de cursus ‘Open Boek’ aan voor nieuwe leescoördinatoren
 lees je meer over Mediamasters
 krijg je een leuke tip voor ouderparticipatie in de onderbouw
 lees je over een werkvorm waarbij kinderen boeken promoten aan elkaar
 introduceren we twee nieuwe themakisten in de bestelportal
 promoten we de Netwerkbijeenkomst over jongens en lezen

Lezen is de Max!
Het zal niemand ontgaan zijn dat Max Verstappen door zijn fantastische
prestaties ontzettend populair is, ook bij de jeugd. Een sprookje werd
werkelijkheid, een jongensboek veranderde in klinkende cijfers. En met dit
mooie jongensboek kun je ook in de klas aan de slag. Daag de leerlingen uit met
opdrachten rond boeken en lezen. Leg leeskilometers af, laat leerlingen een
auto-biografie schrijven of leg een boekenparcours af: Hoe Ver stappen ze?
Inspireer de klas en bevorder het lezen in een hogere versnelling!
BiblioPlus heeft een leuk project rondom Max en lezen opgezet. Leuke (komische) opdrachten voor groep 3 t/m 8 die
allemaal of delen daarvan uit te voeren zijn. De leerkracht kan hier een eigen invulling aan geven.
Bestel de benodigde materialen via de bestelportal.

Duik met een boek de zomer in!
Dit project is bedoeld om kinderen van groep 1 tot en met 7 te stimuleren om tijdens de
zomervakantie boeken te blijven lezen. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen
tijdens de zomervakantie minder gaan lezen waardoor het leesniveau afneemt. Deelname aan
ons project houdt het niveau op peil of zorgt zelfs voor verbetering.

Voor de zomer krijgen de kinderen op school van BiblioPlus een aantrekkelijke poster. Deze poster mag mee naar
huis. Het zomerlezen kan vanaf de eerste vakantiedag en wordt na de vakantie afgesloten op school. De
leesconsulent van jouw school kan dit project komen introduceren. Inschrijven kan via deze link. Ga naar de
activiteitenportal en selecteer ‘Duik met een boek de zomer in’.
Let op: opgeven kan nog tot 13 juni 2016.

De vakantiebiebapp
Of de kinderen nu op vakantie gaan of thuis blijven, lezen blijft belangrijk. Daarom is er de
VakantieBieb, een zomercadeau van de bibliotheek. Deze app is geopend van 1 juni t/m 31
augustus en toegankelijk voor iedereen. Er zijn gratis e-boeken te vinden voor de jeugd en
voor volwassenen. De VakantieBieb is een laagdrempelige manier om mensen te laten
kennismaken met e-books van de Bibliotheek en om kinderen te stimuleren om ook tijdens de
zomer te lezen. Erg handig wanneer de BoS tijdens de vakantie gesloten is.
Dus promoot deze digitale bibliotheek op school!
Meer over deze app is hier te vinden.

Let op: materialen bestellen bij CPNB
De KinderboekenGids van het CPNB is weer verspreid. Alle basisscholen kunnen nog tot 10 juni materialen voor de
kinderboekencampagnes van aankomend schooljaar 2016-2017 bestellen. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan,
zodat de materialen nog net op tijd besteld zijn. Klik hier om de kinderboekengids
te bekijken.

Kerntitels van de Kinderboekenweek in de bestelportal
Naast CPNB, biedt ook BiblioPlus boekenpakketten voor de Kinderboekenweek met het thema “Voor altijd jong”
aan. Deze themacollectie is in onze bestelportal (projecten-shop) te reserveren vanaf maandag 4 juli om 16.00 uur!
Er is een beperkt aantal collecties beschikbaar, op=op!

De grote boekenquiz voor groep 6, 7 en 8
Doet jullie school al mee?
In het kader van “het Jaar van het Boek” biedt BiblioPlus een leuke wedstrijd voor groep 6, 7
en 8 aan. Een wedstrijd waarin de hele klas samen op zoek gaat naar antwoorden op diverse
vragen over boeken. Deze quiz kan op elk moment gespeeld worden. De hele groep strijdt
samen tegen andere groepen in de regio van BiblioPlus. Antwoorden zijn op allerlei
manieren te achterhalen, maar voornamelijk via het internet, waardoor ook de
informatievaardigheden geoefend worden. De winnende groep wordt in de laatste
schoolweek vóór de zomervakantie in het zonnetje gezet.
Geef je klas op via de activiteitenportal. Je ontvangt vervolgens instructies en de quiz
zelf via de mail. Om kans te maken op de prijs moeten de antwoorden vóór 1 juli
opgestuurd zijn naar jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.

Een creatieve wedstrijd voor leerkrachten: ontwerpen met kinderboeken!
Wakker jij de fantasie van je leerlingen aan met behulp van kinderboeken?
“Het jaar van het Boek” is er voor iedereen. Ook voor leerkrachten (en stagiaires). Vandaar dat
wij een wedstrijd speciaal voor hen uitschrijven.
Elke dag wordt er beroep gedaan op het creatieve brein van de leerkracht. In deze
ontwerpwedstrijd laat de leerkracht zien hoe hij/zij boeken verbindt aan een creatief
vakgebied. Meer informatie over deze wedstrijd is hier te vinden.

Cursus open boek, opleiding tot leescoördinator in de basisschool
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Volg dan de cursus “Open Boek”, de opleiding tot leescoördinator op de
basisschool. Deze cursus organiseert BiblioPlus in het kader van de “Bibliotheek op School”, waarin de
leescoördinator nauw samenwerkt met de leesconsulent van BiblioPlus. De cursus “Open Boek” legt een degelijke
basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te
geven en op een effectieve manier binnen een netwerk van leescoördinatoren te kunnen functioneren.
Tijdens de bijeenkomsten leer je onder meer:
 genres kennen in de jeugdliteratuur
 de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering
 het organiseren van een boekenkring
 zinvol werken met informatieve boeken
 het motiveren van het team
De cursus wordt gegeven op de woensdagen van: 14 september, 5 oktober, 2 november en 23 november.
Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je op de website van BiblioPlus
Heb je affiniteit met lezen en wil je jouw team ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering schrijf
je dan in via de onderwijs-activiteiten shop

Mediamasters
De inschrijvingen voor Mediamasters 2016 zijn geopend!
MediaMasters is een spannend, interactief spel op het gebied van mediawijsheid. Het
wordt gespeeld door kinderen uit groep 7 en 8 en is gratis. Vele leerlingen uit het hele
land spelen deze game tijdens de week van de Mediawijsheid (18 t/m 25 november 2016).
Om het spel tot een goed einde te brengen, moeten de leerlingen laten zien wat zij aan
mediavaardigheden in huis hebben.
Nieuwsgierig naar Mediamasters 2016? Klik hier voor de trailer.
Scholen kunnen zich tot 31 oktober aanmelden.

Thuis lezen promoten in de onderbouw
Dat lezen belangrijk is voor kinderen van alle leeftijden stralen we met zijn allen uit. Toch
hebben ouders soms een stimulans nodig om ook thuis aandacht te hebben voor
(voor)lezen. Om ouders met hun kind de Bibliotheek op School in te krijgen kun je gebruik
maken van de volgende tip:
Veel kleutergroepen starten de dag met een inloop. Er liggen werkjes klaar waar kinderen
met hun ouders mee aan de slag kunnen. Of de kinderen nemen plaats in de kring rondom
de boekenbak en ouders lezen kort een verhaaltje voor. Dit moment kan gebruikt worden
voor leesbevordering! Ouders mogen dit moment gebruiken om met hun kind naar de BoS
te gaan. Ze zoeken samen een boekje uit en lezen hieruit in de klas. Vervolgens kan de
ouder het boek mee naar huis nemen, om het verhaal later samen thuis verder te lezen.
Op deze manier wordt het lenen van een boek geïntegreerd in de routine van het brengen van het kind, we hopen
dat deze routine meegenomen wordt in de volgende groepen.

Boekpromotie tussen leerlingen
Een leuke manier om kinderen ‘reclame’ te laten maken voor een boek is de
boekenflap. Een wit papiertje om een boek geslagen, waarop een vorige lezer aangeeft
wat hij/zij van het boek vindt. Eventueel kunnen er namen opgeschreven worden van
klasgenootjes waarvoor zij het boek geschikt vinden. Een smiley of een aantal
kernwoorden kunnen al voldoende zijn om aandacht te vragen voor het boek.

Twee nieuwe themakisten in de bestelportal!
De kinderboeken van Annie M.G. Schmidt blijven na al die jaren populair en tot de verbeelding
spreken.
Deze kist is gevuld met bekende en minder bekende verhalen en gedichten.
Van Jip en Janneke en Floddertje tot aan Spiegeltje rondreis.
De boeken zijn voornamelijk geschikt voor de onderbouw, maar natuurlijk ook schoolbreed in te
zetten om deze bekende schrijfster onder de aandacht te brengen.
Verhalen zorgen voor verbeelding en inleving. Deze kist is gevuld met verhalende en
informatieve boeken over de Tweede Wereldoorlog. Deze collectie kan een mooie aanvulling
zijn wanneer dit thema in de klas centraal staat. Naast de boeken bevat de kist ook de DVD ’13
in de Oorlog’, waarin de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende betrokkenen besproken
wordt.
Je kunt deze themakisten vinden in onze projecten-shop, daar vind je natuurlijk nog veel meer mooie projecten.

Netwerkbijeenkomst: Stoere jongens lezen ook!
Het thema van de geannuleerde Netwerkbijeenkomst nemen we mee naar woensdag 21 september in De Weijer in
Boxmeer.
Het thema is: ‘ Stoere jongens lezen ook!’.
 Er wordt ingegaan op de verschillen in leesplezier tussen jongens en meisjes.
 Hoe kunnen we jongens verleiden meer te gaan lezen?
 Ook wordt aandacht besteed aan jongensboeken.
Er komt een boeiende en inspirerende spreker: Bea Ros. Zij is jeugdliteratuurspecialist en
redacteur bij Leesplein.nl
De middag begint om 14.30 uur met inloop, start om 14.45 uur en eindigt om 17.00 uur.
Breng gerust collega’s mee die ook belangstelling hebben!
Aanmelden kan via de leesconsulent of via de onderwijsactiviteiten-shop (tabblad: activiteiten voor leerkrachten en
pedagogisch medewerkers).

Meer tips en weetjes? Volg ons op Twitter!
Je hoeft geen twitter-account te hebben om onze tweets te kunnen volgen.
De laatste tweets zijn ook te lezen op onze website.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie lid is van BiblioPlus.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meldt u dan af door middel van een email aan
jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.

