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Nieuwsbrief: Lezen in het vmbo

Eerste nieuwsbrief lezeninhetvmbo.nl een feit!
Dit is de eerste nieuwsbrief van lezeninhetvmbo.nl, de website van Stichting Lezen en SLO die bijna een jaar
geleden online ging.

Nieuw op de website
Handreiking taal en leesbeleid
De afgelopen maanden is er op lezeninhetvmbo.nl allerlei informatie geplaatst over het opstellen en
uitvoeren van een effectief taal en leesbeleid. De ‘handreiking voor het opstellen en uitvoeren van een taal
en leesbeleidsplan’ beschrijft in tien stappen hoe het taal en leesonderwijs geanalyseerd kan worden als
basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van taal en leesbeleid.
Download de handreiking

Taal en leesbeleid in de praktijk
Benieuwd hoe collegascholen hun taal en
leesbeleid vormgeven en uitvoeren? Lees dan de
praktijkvoorbeelden van Christelijke
Scholengemeenschap Augustinus in Groningen en
het Wellantcollege in Amersfoort.
Praktijkvoorbeeld
CSG Augustinus

Praktijkvoorbeeld
Wellantcollege

Actueel

Nieuwe bundel: Een STUK!
Meer

Nog een STUK! nu ook
digitaal beschikbaar

Einde januari verscheen een
nieuwe STUK!. In 'Een STUK!
Meer' staan fragmenten
afkomstig uit verschillende
genres o.a. poëzie en spoken
word. De bundel is geschikt voor
zowel vmbo als praktijkonderwijs.
Op www.leesstuk.nl staat
materiaal ter ondersteuning van
de bundel.

In september 2018 verscheen de
bundel ‘Nog een STUK!’ met 15
(voor)leesfragmenten voor het
vmbo, inclusief lessuggesties.
Deze bundel is nu ook
gedeeltelijk digitaal beschikbaar!
Naar de digitale bundel

Meer informatie

Nieuw verschenen:
Handboek Jeugdliteratuur &
Didactiek
Afgelopen augustus verscheen
bij uitgeverij Coutinho het
handboek Jeugdliteratuur &
Didactiek. Dit toegankelijke
studieboek voor de
lerarenopleiding Nederlands
maakt toekomstige docenten
literair competent en ontwikkelt
ze tot enthousiaste
leesbevorderaars. Ook zeer
geschikt als naslagwerk en
bronnenboek.
Meer informatie & bestellen

Scholingen voor leesbevordering in het vmbo
Ben je op zoek naar een nascholing over leesvaardigheid en leesplezier in het vmbo? De afgelopen tijd is het
aanbod uitgebreid met verschillende interessante workshops en scholingen.

Workshop: de Leescyclus

Scholing: Leesbevordering op maat

In de workshop ‘de Leescyclus’ krijg je inzicht in de
factoren die het lezen bevorderen en hoe je door
middel hiervan de literaire competentie van
leerlingen kunt ontwikkelen. Een bron van inspiratie
om zelf (jeugd)literatuurlessen te gaan ontwerpen!
De cursus wordt gegeven door Yvette Jansen en Iris
Kamp, beiden lerarenopleiders Nederlands aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De scholing ‘Leesbevordering op maat’ is ontwikkeld
en wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum
Nederlands en het ITTA. Wil jij of je team aan de
slag gaan met leesbevorderende activiteiten waarin
de verschillen tussen leerlingen centraal staan?
Kies dan voor deze scholing. Er kan gekozen
worden voor een inspiratiebijeenkomst of een
incompany traject van drie bijeenkomsten.

Meer informatie

Meer informatie

PISAresultaten: leesvaardigheid en
leesplezier van 15jarigen in Nederland
afgenomen
Begin december verschenen de resultaten van het
driejaarlijkse internationale PISAonderzoek. Daaruit
bleek dat de leesvaardigheid én het leesplezier van
15jarigen de afgelopen jaren zijn afgenomen.
Initiatiefnemers van de website lezeninhetvmbo.nl
Gerdineke van Silfhout (SLO) en Peter van
Duijvenboden (Stichting Lezen) schreven naar
aanleiding van dit rapport het achtergrondartikel:
Een leesoffensief: wat kunnen en moeten we doen?
Lees het achtergrondartikel

De Bibliotheek op School: het recept voor
lezende jongeren!
De Bibliotheek op School (dBos) is een
leesbevorderende aanpak waarbij school,
bibliotheek en gemeente nauw samenwerken om te
zorgen voor gemotiveerd lezende en mediawijze
jongeren.
De komende tijd gaat Kunst van Lezen met de Tel
mee met Taal subsidie weer flink aan de slag om
nog meer jongeren te bereiken.
Ook meedoen met de Bibliotheek op School?
Ga dan naar de website voor meer informatie of
neem contact op met Liselotte Dessauvagie,
programmaspecialist dBos vmbo. Zij is per mail te
bereiken via ldessauvagie@lezen.nl.
Website dBos

Nodig eens een verteller uit in de klas!
Wil jij als docent aan de slag met het vertellen van verhalen of wil je jouw leerlingen laten genieten van een
verhaal dat verteld wordt door een gepassioneerde verhalenverteller? Denk dan eens aan het inhuren van
een verteller via Stichting Vertellen of de Verhalenkoffer. Benieuwd naar wat deze organisaties te bieden
hebben? Neem dan eens een kijkje op hun websites.

Website Stichting Vertellen

Website Verhalenkoffer

Ook op de website
Quickscan lezen in het vmbo
Ken jij de Quickscan succesfactoren lezen in het vmbo al? Aan de hand van 39 stellingen, die gebaseerd
zijn op recente kennis uit taal en leesonderzoek, krijg je een indruk hoe jouw school scoort op de negen
succesfactoren voor lezen in het vmbo. Een handig hulpmiddel om het taal en leesonderwijs op jouw
school te evalueren.
Download Quickscan

Meer lezen over de succesfactoren

Leescampagnes voor het vmbo
Doe jij met jouw klas nog niet mee aan een
leescampagne en wil je informatie over het aanbod
voor vmboleerlingen? Of wil je eens meedoen met
een andere leescampagne? Op lezeninhetvmbo.nl
worden de verschillende campagnes die geschikt
zijn voor het vmbo zoals De Weddenschap &
Read2ME! uitgelicht.
Lees meer

Agenda
1 april:

Lezen Centraal  De Doorgaande Leeslijn

30 april:

Slot campagne De Weddenschap

16 mei:

Finale voorleeswedstrijd Read2ME!

3 juni:

Dag van de Jonge Jury
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