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Nieuwsbrief: Lezen in het vmbo

Nieuw op de website
De afgelopen maanden is er op lezeninhetvmbo.nl weer allerlei nieuwe content geplaatst op de
pagina’s onderzoek en aan de slag. In deze nieuwsbrief een greep uit dit nieuwe aanbod. Benieuwd naar
alle vernieuwingen? Bezoek dan de site!

Website pratenoverfictiefragmenten.nl is nu live!
Op de pagina aan de slag staat nu een link naar de gloednieuwe website pratenoverfictiefragmenten.nl.
Hierop vind je inspirerend en kantenklaar lesmateriaal bij recente jeugd en adolescentenromans,
bijvoorbeeld Bizar van Sjoerd Kuyper, voor alle leerwegen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo! Het
materiaal bestaat uit een zelfstandig te lezen fictiefragment inclusief een werkblad met vragen die een open
en verdiepende bespreking kunnen bevorderen.
Lees meer

De vele kanten van leesbegrip
Op de pagina onderzoek staat nu een samenvatting van het artikel De vele kanten van leesbegrip dat
verschenen is in Levende Talen Tijdschrift. In dit artikel worden negen kernelementen van effectief begrijpend
leesonderwijs genoemd. Bij elk kernelement wordt toegelicht waaruit deze effectieve benadering blijkt en hoe
docenten dit kernelement kunnen integreren in het onderwijs.
Lees de samenvatting

25 werkvormen voor leesbevordering in het
vo
Op de pagina aan de slag staat bij het kopje
activiteiten en werkvormen nu een flyer van de
Bibliotheek op school met 25 werkvormen voor
leesbevordering die je kunt inzetten in de klas. Deze
flyer biedt ook handvatten voor het inzetten van
digitale werkvormen en werkvormen die passen bij
leesprojecten waarin een beperkt aantal boektitels
centraal staan.
Download de flyer

Inspirerend congres
Online Wetenschappelijk Congres
Op 10 december om 9.30 uur wordt het
Wetenschappelijk Congres van Stichting Lezen
afgetrapt. Dit jaar niet op locatie, maar online.
Thema van het congres is: De nieuwe lezer: lezen
in het digitale tijdperk. Een keur van sprekers
behandelt uiteenlopende onderwerpen rond het
thema lezen in het digitale tijdperk. Deelname aan
het congres is gratis en aanmelden kan nog steeds!
Meld je aan!

Om te lezen
Ezine over formatief evalueren bij taal in
vmbobb/kb
SLO heeft onlangs een ezine uitgebracht over
formatief evalueren bij taal in vmbobb/kb. Hierin
maak je kennis met de principes van formatieve
evaluatie en lees je hoe formatief evalueren in
verband gebracht kan worden met de vmbo
taalleerroutes en lessuggesties van Passende
perspectieven.
Lees het ezine

Praktijkgids leren schrijven in het Nederlands voor laaggeletterde, anderstalige jongeren
In navolging op de praktijkgids rond leren lezen in het Nederlands hebben Marit Trioen en Jordi Casteleyn nu
ook een inspirerende praktijkgids over leren schrijven in het Nederlands ontwikkeld. De gids bevat vier, op
onderzoek gebaseerde, aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs inclusief heldere richtlijnen voor
vertaling naar de klaspraktijk.
Praktijkgids schrijven

Ken jij de praktijkgids lezen nog niet?
Voor lezeninhetvmbo.nl maakten we een samenvatting. Hier kun je ook de volledige praktijkgids lezen
vinden!
Lees de samenvatting

Actueel
De Grote Vriendelijke Podcast winnaar van
Dutch Podcast Award
De Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur
heeft de Dutch Podcast Award gewonnen in de
categorie Cultuur & Muziek. Makers Jaap Friso en
Bas Maliepaard kregen de award eerder al uitgereikt
door juryvoorzitter en dj Michiel Veenstra. De Grote
Vriendelijke Podcast is de enige Nederlandse
podcast over jeugdliteratuur voor volwassenen en
bestaat sinds september 2018.
Kinderboekrecensenten Friso (JaapLeest.nl) en
Maliepaard (Trouw) praten maandelijks met een
auteur, illustrator of vertaler die een bijzonder kinder
of jeugdboek gemaakt heeft.
Lees meer

Uitgeverij Blink presenteert: Het nieuwe
lezen
Uitgeverij Blink heeft de vernieuwende
leesmethodiek Het nieuwe lezen gelanceerd. Binnen
deze methodiek komen meerdere facetten terug die
passen binnen een effectieve, motiverende aanpak
voor begrijpend lezen. Benieuwd naar Het nieuwe
lezen? Vraag dan het gratis boek Succesverhaal:
ontdek Het nieuwe lezen aan bij uitgeverij Blink.
Vraag aan!

NBD Biblion doet oproep aan vmbo
docenten: Wat heb jij nodig?
Het is duidelijk: de uitdaging om leerlingen aan het
lezen te krijgen is groot! Maar waar heb jij als
docent nu behoefte aan?
NBD Biblion doet hiernaar een onderzoek en roept
docenten in het vmbo op om een korte vragenlijst in
te vullen en een game te spelen.
Wil jij aan dit onderzoek meewerken? Klik dan op
'Doe mee!'
Doe mee!

Leesbevorderende campagnes en projecten

Tien Leestips Jonge Jury 2021 bekend!

De Weddenschap is van start!

De tien Leestips van de Jonge Jury 2021 zijn
bekend! De leden van het Jonge Jury
Boekgenootschap hebben de tien leukste,
grappigste, spannendste en mooiste boeken van de
groslijst geselecteerd. De elfde Leestip komt voort
uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd. Wil je weten
welke titels kans maken op de Prijs van de Jonge
Jury? Lees dan verder!

In de talkshow M ging maandag 26 oktober 2020 het
jubileumjaar van de leescampagne De
Weddenschap van start! De bekende leescoaches
Famke Louise, DIO en Jeangu Macrooy tekenden in
de uitzending het contract en vertelden welke drie
boeken zij gaan lezen. De teller staat inmiddels op
ruim 3500 deelnemers. Aanmelden voor De
Weddenschap kan nog steeds!

Lees meer

Lees meer

Vanuit Kunst van Lezen
Monitor de Bibliotheek op school weer
geopend!
De Monitor van de Bibliotheek op school is weer
geopend. De Monitor is een digitale vragenlijst
waarin leerlingen, docenten en leesconsulenten van
de bibliotheek bevraagd worden over lees en
leengedrag van de leerlingen en het
leesbevorderend gedrag van de docenten. De
Monitor wordt jaarlijks uitgezet onder scholen die
meedoen met de Bibliotheek op school, maar ook
scholen die daar nog niet aan meedoen kunnen de
Monitor gebruiken. Met de Monitor breng je de mate
van leesplezier en leesbevordering op school in
beeld. Doe je nog niet mee? Neem dan contact op
met de educatief specialist van de bibliotheek.
Lees meer

Agenda
10 december: Wetenschappelijk Congres: De nieuwe lezer
30 april 2021: Afsluiting campagne De Weddenschap
9 juni 2021:

Dag van de Jonge Jury

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik Meld je aan voor Nieuwsbrief Lezen in het vmbo om uw voorkeuren te
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