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Update  

Na vier extra nieuwsbrieven over alle digitale mogelijkheden om tijdens deze ‘gesloten’ tijd te 

blijven lezen, sturen we hierbij weer een bijna gewone nieuwsbrief met vooral informatie over de 

leescampagnes in het nieuwe schooljaar. Want hoe we straks ook weer ‘open’ gaan, die 

campagnes gaan gewoon door! 

 

Ondertussen geldt nog steeds: heb je vragen over bijvoorbeeld het aanmaken van een 

wachtwoord of heb je problemen met inloggen of het gebruik van onze online bronnen? Bel met 

de leesconsulenten. Zolang de scholen gesloten zijn, zitten zij elke werkdag voor je klaar! 

Maandag t/m vrijdag zijn we tussen 9.00-12.00 uur bereikbaar op 074-2452569. 

 

Voor vragen over de gevolgen van de sluiting verwijzen we naar de veelgestelde vragen op onze 

website. Afhankelijk van de persconferentie van 21 april, en in overleg met onze landelijke en 

provinciale partners, zullen bibliotheken het gefaseerd hervatten van fysieke dienstverleningen 

overwegen. 
 

 

 

 

Online bronnen voor taal- en leesplezier 

In aanvulling op de eerdere nieuwsbrieven heeft De Bibliotheek op 

school een verzamellijst gemaakt met online bronnen voor taal- en 

leesplezier. Gekozen is voor een beperkte lijst met veelal landelijke 

bronnen (non-profit), waarbij zowel kwantiteit als kwaliteit van het 

materiaal gewaarborgd is, en die (al dan niet gratis) ook op langere 

termijn beschikbaar zijn. Je kunt deze pdf delen met ouders en binnen 

je schoolteam. 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/nieuws/1127-veelgestelde-vragen
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20200409_online_bronnenvoortaal-enleesplezier.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20200409_online_bronnenvoortaal-enleesplezier.pdf


Ook voor het onder de aandacht brengen van ThuisBieb is nu een pdf 

beschikbaar. Zo wijs je ouders en collega’s op de gratis 100 e-books 

voor kinderen en volwassenen. (zie bijlagen) 
 

 

 

 

KinderboekenGids 2020/2021 online  

Van 20 april t/m 20 mei kunnen scholen materialen bestellen voor de 

grootste kinderboekencampagnes. De papieren gids wordt pas ná de 

start van de bestelperiode naar de scholen verstuurd in verband met 

de sluiting door de coronacrisis. Bestel dus nu je materialen voor: 

• Kinderboekenweek (okt 2020) 

• Nederland Leest Junior (nov 2020) 

• De Nationale Voorleesdagen (feb 2021) 

• De Kinderjury (voorjaar 2021) 

• Schooljaar Compleet Pakket  

(Kinderjury, Voorleesdagen, Kinderboekenweek) 

Twijfel je over welke campagnes je wel en niet in je activiteitenplan 

moet opnemen en hoe je deze invulling geeft? Neem contact op met je 

leesconsulent om de opties door te spreken en je doelgerichte keuzes 

te maken. 
 

 

 

 

Kinderboekenweek: En toen? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken 

brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger 

tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in 

oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 

tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden 

van toen door het lezen van boeken! Arend van Dam schrijft het 

Kinderboekenweekgeschenk en Mylo Freeman maakt het Prentenboek.  
 

 

 

 

Kinderjury en Kinderboekenweek trekken samen op 

Naast de Kinderboekenweek organiseert CPNB ook jaarlijks De 

Nederlandse Kinderjury. Om elkaar te versterken wordt de prijs van de 

Kinderjury de lezersprijs van de Kinderboekenweek. Hierdoor krijgt het 

lezen van kinderboeken het hele jaar door aandacht en worden naast 

kinderen ook leerkrachten en ouders beter bereikt. 

 

Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar vormen de Kinderjury en bepalen welk 

boek de belangrijkste lezersprijs voor kinderboeken in ontvangst mag 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/Nieuws/thuisbieb_info-voor-ouders-po.pdf
https://www.kinderboekengids.nl/producten?f%5B0%5D=campagne%3A4
https://www.kinderboekengids.nl/producten?f%5B0%5D=campagne%3A1454
https://www.kinderboekengids.nl/producten?f%5B0%5D=campagne%3A5
https://www.kinderboekengids.nl/producten?f%5B0%5D=campagne%3A1455
https://www.kinderboekengids.nl/producten?f%5B0%5D=campagne%3A11
https://kinderboekenweek.nl/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/


nemen. Ze kunnen - juist nu! - thuis aan de slag tijdens de Leesweken 

(4 maart t/m 10 mei), om hun oordeel te vellen tijdens de Stemweek 

(11 t/m 17 mei). Op 24 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.  

 

Dus, stimuleer de veellezers uit jouw klas of maak een groepsopdracht 

om in de week van 11 mei je stem uit te brengen. En wijs je leerlingen 

op de tiplijst van de Kinderjury. Veel van deze boeken zijn ook 

beschikbaar in de online bibliotheek. 
 

 

 

 

Nederland Leest Junior 

In november staat het boek  Dwars door de storm (Leopold) van 

Martine Letterie en Karlijn Stoffels centraal tijdens Nederland Leest 

Junior. Met de hele klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met 

elkaar in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je 

omgeving. De campagne Nederland Leest Junior richt zich op 

schoolkinderen van groep 7 en 8. En past perfect binnen de leescirkel 

van de Bibliotheek op school. 

 

Doe je mee?! Bestel dan tot 20 mei het Nederland Leest Boekenpakket 

met 32 exemplaren à €25,- via Kinderboekengids.nl. 
 

 

 

 

De Digitale Voorleestas  

Lees mee uit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, 

zing-, speel- en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk! 

Ga actief aan de slag met je kind aan de hand van een mooi 

prentenboek. Elke week vindt je nieuwe prentenboeken en opdrachten 

op onze website. 
 

 

 

 

Geef een prentenboek cadeau 

Nadat in februari alle oudere kinderen voor een klein bedrag de 

jeugdklassieker Koning van Katoren konden kopen, zijn vanaf 12 juni 

de jongste kinderen weer aan de beurt. Vanaf dan ligt voor slechts 

€2,50 het beroemde prentenboek Woeste Willem – van Ingrid & Dieter 

Schubert – in de boekhandel. Doel van de actie Geef een prentenboek 

cadeau is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Doe 

mee! En wijs ouders op deze unieke kans, of deel zelf zoveel mogelijk 

prentenboeken uit.  
 

 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
https://www.nederlandleest.nl/junior/
https://www.nederlandleest.nl/junior/
https://www.kinderboekengids.nl/producten/het-nederland-leest-junior-boekenpakket
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/ontdek-de-bieb/detail/1136-de-digitale-voorleestas
http://geefeenprentenboekcadeau.nl/
http://geefeenprentenboekcadeau.nl/


 

 

Terugblik informatiebijeenkomst 

Woensdagavond 11 maart was onze tweede inspiratiebijeenkomst van 

dit schooljaar. Voor deze avond hadden we Erna van Koeven 

uitgenodigd. Ze stond voor een grote groep van bijna vijftig lees-

coördinatoren. Erna doceert aan Windesheim te Zwolle en nam de 

aanwezigen mee in een boeiend verhaal over leesmotivatie: wanneer 

word je een lezer en wat gebeurt er waardoor je als kind soms 

afhaakt? Het belang van voorlezen én genoeg tijd voor vrij lezen kwam 

voorbij, evenals de saaie woordenrijtjes en DMT toetsen.  

 

Natuurlijk weet ook zij de oplossing voor leesweerstand (nog) niet, 

maar ze zette de toehoorders wel aan het denken. Een informatieve 

en inspirerende bijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven, volg Erna en 

haar collega Anneke Smits via geletterdheid en schoolsucces.nl.     
    

. 
 

   

 

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/

