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De nieuwsbrief van Stichting Lezen 

Lees je nu, lees je later

Stichting Lezen wenst u een gezond 2021 toe!

Nieuwe Lezen
Het nieuwe nummer van Lezen laat weer eens
zien hoe veelvormig leesbevordering in de
praktijk is. Zo is er een bijdrage over
internationale samenwerking en de mogelijkheid
ook over grenzen heen met verhalen bruggen te
slaan en wederzijds begrip te bevorderen.
Dichter bij huis, laat een gesprek met de
kindervakjury voor historische jeugdboeken zien
hoe goed jonge lezers in staat zijn over boeken
te oordelen. De conclusie? 'Een goed boek
maakt geschiedenis leuker.' De jonge
stadsdichters uit Gouda, Rotterdam en Heerlen
gaan zelf op ontdekkingsreis in hun woonplaats
en doen in hun gedichten verslag.
Grootmeester van waarachtigheid, zo wordt hij
genoemd. Guus Kuijer krijgt komende maand
voor zijn oeuvre de Constantijn Huygensprijs.
Wat maakt zijn werk zo bijzonder en de prijs zo
verdiend? U leest het antwoord en nog veel
meer moois in het nieuwe nummer van Lezen.

Lees meer

Leesmonitor  Het
Magazine: De nieuwe lezer
De nieuwe lezer: lezen in een uitdijend
medialandschap’ is het onderwerp van de
achtste editie van Leesmonitor Het Magazine.
En of je nu bij Marshall McLuhan of dichter
Dean Bowen te rade gaat; nieuwe technologie
zoals digitalisering verandert onze kijk op de
wereld. Maar hoe dan? Ook benieuwd? Dit
Leesmonitor Magazine laat zien welke
antwoorden de wetenschap biedt.

Lees hier het Leesmonitor magazine

Prentenboek van het jaar vertaald
Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal opgevoed, en dus ook in een
andere taal voorgelezen. Want (groot)ouders kunnen het beste voorlezen in de taal van
hun hart en emotie. Onderzoeken wijzen uit dat een goede beheersing van de thuistaal
kinderen helpt bij het leren van de schooltaal, iets waar lang niet alle (groot)ouders zich
van bewust zijn.
Help (groot)ouders van meertalige kinderen op weg, door ze te wijzen op de gratis
vertalingen van het Prentenboek van het Jaar 2021 Coco kan het!. Bij de bibliotheek zijn
tijdens De Nationale Voorleesdagen boekjes met de tekst van dit mooie voorleesboek in
het Pools, Arabisch en Turks te krijgen.

Lees meer

LêsNo 2021: Wurden fan Timo
Sinds 2015 werken verschillende taal en onderwijsorganisaties in Friesland met steun van
Stichting Lezen en provincie Fryslân samen aan het bijzondere
leesbevorderingsprogramma LêsNo (lees nu). Binnen dit succesvolle project wordt ieder
jaar een nieuw Fries boek geschreven, om te lezen en bespreken tijdens lessen Frysk in
de brugklas. Bij het boek zit niet alleen altijd een uitgebreid educatief pakket en een audio
meeleesversie van het boek, ook leidt het (maatschappelijke) thema van het boek iedere
editie tot een bijzondere samenwerking of online toepassing.
Voor schooljaar 20202021 schreef Tialda Hoogeveen (landelijk succesvol met haar non
fictieboek ‘De geur van hooi’) het boek Wurden fan Timo (woorden van Timo). Het is haar
eerste Friese young adultboek, waarvoor zij toevallig precies op het moment dat een
schrijver werd gezocht het idee aandroeg. In het aangrijpende boek staat het meisje
Nanne centraal, dat haar broer Timo verliest bij een verkeersongeluk.

Bekijk hier de audiomeeleesversie

Lees meer

Titels Geef een
(prenten)boek cadeau 2021
bekend
De titels van de leesbevorderingscampagne
Geef een (prenten)boek cadeau 2021 zijn
bekend. Vanaf 5 februari is De brief voor de
koning van Tonke Dragt voor € 2,50 te koop in
de boekhandel. Vanaf 9 april is het prentenboek
Max en de Maximonsters van Maurice Sendak
eveneens voor € 2,50 verkrijgbaar. Doel van de
actie is om alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.

Lessuggesties bij de
Poëzieweek
De Poëzieweek, van 28 januari t/m 3 februari, is
het ideale moment om in de klas aan de slag te
gaan met poëzie. Bekijk de lessuggesties voor
het basis en voortgezet onderwijs.

Bekijk de lessuggesties

Bekijk de website pratenoverfictiefragmenten.nl
De website pratenoverfictiefragmenten.nl is live! Op deze website vind je gratis kanten
klaar lesmateriaal bij recente jeugd en adolescentenromans voor alle leerwegen in het
vmbo en voor de onderbouw havo/vwo!
Het lesmateriaal bestaat uit een zelfstandig te lezen fictiefragment inclusief een werkblad
met vragen die een open en verdiepende bespreking kunnen bevorderen. Elke
lessuggestie zal ongeveer één lesuur tijd in beslag nemen.
Nieuwsgierig geworden?

Bekijk de website

Webinar Lezen in het mbo
werkt!
Ook in studiejaar 20202021 zetten we vanuit de
Bibliotheek op school intensief in op de
samenwerking met het mbo. Voor mbo
(taal)docenten en educatief adviseurs van de
bibliotheek organiseren we op 11 februari 2021
het webinar Lezen in het mbo werkt! Daarin
komen de nieuwe publicaties Lezen over
burgerschapsthema’s en Meer lezen, beter in
taal  mbo uitgebreid aan bod. Voor mbo
studenten heeft Stichting Lezen de
keuzemodule Specialist leesbevordering 012
jaar ontwikkeld.

Minor Open Boek Pabo
Voor derde en vierdejaarsstudenten aan de pabo die specialist leesbevordering willen
worden, is er de minor Open Boek Pabo. De minor is gebaseerd op de cursus Open Boek
voor het basisonderwijs van Jos Walta. De minor bestaat uit drie ontwikkelingslijnen: de
eigen literaire competentie van de student, praktijk en onderzoek. Het materiaal is gratis
aan te vragen en bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een studentenreader
en acht powerpointpresentaties.

Lees meer over de minor Open Boek Pabo

Nieuwe publicaties
 Lezen over burgerschapsthema’s (mbo)
 Meer lezen, beter in taal (mbo)
 Infographic Lezen in beeld; Lezen in het primair onderwijs
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