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BASISONDERWIJS
NATIONALE
VOORLEESWEDSTRIJD
In januari ontvangen alle
183 deelnemende scholen aan
De Nationale Voorleeswedstrijd
in Fryslân een brief met
informatie over de voorrondes
in de bibliotheken. De meeste
bibliotheken streven ernaar
om fysieke voorrondes te
organiseren daarom worden de
meeste voorrondes pas na de
voorjaarsvakantie ingepland. De provinciale finale is
op dinsdag 10 mei om 13.30 uur in Theater de Skâns in
Gorredijk. Op dit moment gaan we ervan uit dat deze
finale fysiek georganiseerd kan worden. De landelijke
finale is op 25 mei 2022, deze finale is zoals het nu staat
ook fysiek.

GEEF EEN (PRENTEN)BOEK
CADEAU 2022
‘Geef een boek cadeau’ bestaat 5 jaar. Een schitterende
gelegenheid om met een buitengewoon bijzonder
boek te komen: het wereldberoemde dagboek van
Anne Frank, Het Achterhuis, in een prachtige uitgave
met fotokatern en plattegrond. Vanaf 11 februari is
Het Achterhuis van Anne Frank voor € 2,99 te koop in de
boekhandel.
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als
missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen
te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou
het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling
met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft
staan – met als resultaat dat boeken een vaste plaats
krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast te
vullen, bundelen boekhandels en diverse partners ieder
jaar hun krachten om in het voorjaar een jeugdboek
en een prentenboek beschikbaar te stellen voor een
klein bedrag.

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een klein bedrag zijn de boeken te koop in de
boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander.
Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting
alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat
voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever
hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook
gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld
aan bijdragen.
Het prentenboek van dit jaar is 'Ik zou wel een kindje
lusten' van Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid.
Vanaf 13 mei 2022 is dit prentenboek te koop voor
maar € 2,50.

KINDERBOEKENWEEK 2022
Het thema van de 68e
Kinderboekenweek,
die duurt van 5 t/m 16
oktober, is ‘Gi-ga-groen!’.
In bomen klimmen en
diersporen zoeken in het
bos, zandkastelen maken
of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken
in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in
je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er
van alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken
die kinderen helpen een echte natuurheld te worden.
Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te
zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve
boeken, dompel je onder in spannende verhalen over
woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige
natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee
naar buiten.

NEDERLANDSE
KINDERJURY 2022
De Kinderjury is de lezersprijs
van het bekendste merk in de
boekensector: de Kinderboekenweek.
Tijdens de Leesweken, van 9 februari
tot en met 10 april, gaan kinderen
van 6 t/m 12 lekker lezen. In de
Stemweek, van 11 t/m 17 april, bepalen zij het beste boek,
gekozen door kinderen. De Kinderjury helpt kinderen
ervaren dat lezen leuk is.
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Drie dingen zijn daarvoor van belang:
> Het gevoel dat je iets goed kunt (competentie)
> Iets samen kunnen doen (verbinding) en
> Zelf invloed hebben (autonomie).
Met zelf kiezen, samen lezen en samen over boeken
praten biedt de Kinderjury precies dat! Alle boeken die
verschenen zijn in 2021 doen mee. Om kinderen te helpen
kiezen is er ook een Tiplijst. De Tiplijst vind je vanaf half
februari hier.

4 TIPS VAN DE
SCHOOLSCHRIJVER
> Voor meer lees- en schrijfplezier
> In de klas en thuis
> Coronaproof
Hoe kun je kinderen juist in deze tijd inspirerend en
betekenisvol aan de slag zetten met lezen en schrijven?
Hierbij een viertal tips van De Schoolschrijver:
Tip 1: 19 lees- en schrijfopdrachten voor meer
lees- en schrijfplezier thuis én in de klas
Tip 1: Huisarrest, de online verhalenserie over
kinderen in quarantaine
Tip 1: Onderwijs op afstand met bijvoorbeeld
Van Kop tot Staart en Zin in Verzinnen
Tip 1: Boeken voor kinderen, om zelf te lezen
of voor te lezen

DE VOORLEESHOEK.NL
De Voorleeshoek
is een online
platform voor
kinderen van
0-10 jaar. Iedere
week komen
er drie nieuwe
voorleesfilmpjes
online. De
voorleesfilmpjes zijn een combinatie van het verhaal
met de prenten en muziek. De Voorleeshoek heeft als
missie om het voorlezen zo toegankelijk en aantrekkelijk
mogelijk te maken voor alle ouders en kinderen van deze
tijd en hen in aanraking te laten komen met een breed
aanbod van kinderboeken.
Als je lid bent van de bibliotheek kun je gratis naar
De Voorleeshoek kijken. Log op deze pagina in met het
pasnummer/e-mailadres & wachtwoord en bekijk in de
bibliotheek en/of thuis naar de mooiste voorleesverhalen.
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MONITOR DIGITALE
GELETTERDHEID 2021
Leerlingen
met een
achterstand
dreigen
verder
achterop te
raken op het
gebied van digitale geletterdheid. Dat blijkt uit de Monitor
Digitale Geletterdheid die in 2021weer is uitgevoerd op
scholen in het primair en voortgezet onderwijs in opdracht
van DUO.
Digitale geletterdheid verdient onverminderd aandacht
in het onderwijs. Een groot deel van de leraren in het
primair en voortgezet onderwijs ziet de noodzaak om hun
leerlingen (meer) digitaal geletterd te maken, zo blijkt uit
de monitor. Toch is de aandacht voor digitale geletterdheid
in de lesprogramma’s nog heel ad hoc. Zo werkt nog geen
kwart (24%) van de docenten in het primair onderwijs met
bepaalde leerdoelen voor digitale geletterdheid. En de
meerderheid (58%) maakt helemaal geen gebruik van een
leerlijn of leerdoelen als het gaat om het digitaal geletterd
maken van hun leerlingen.
Docenten die digitale geletterdheid behandelen in de les,
schenken de meeste aandacht aan het thema ‘zoeken en
vinden van betrouwbare informatie op internet’. Dit geldt
zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs.
Belangrijke onderwerpen als privacy, online veiligheid
en programmeren krijgen weinig aandacht. Dit kan
onder meer komen doordat de helft van de docenten zich
onvoldoende bekwaam voelt als het gaat om digitale
geletterdheid. In het primair onderwijs heeft meer dan
de helft (56%) van de leerkrachten dan ook behoefte aan
externe ondersteuning bij het (verder) digitaal geletterd
maken van hun leerlingen.
Door digitale geletterdheid onder te brengen in de
kerndoelen en examenprogramma’s van het primair en
voortgezet onderwijs én de voortgang van leerlingen te
meten kunnen scholen gericht aan de slag.
Bekijk de infographic monitor digitale geletterdheid
primair onderwijs 2021 waarin de belangrijkste resultaten
van de monitor staan gepresenteerd.
Lees hier het rapport Monitor Digitale Geletterdheid PO.
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