Stichting Lezen: Nieuwsbrief Lezen in het vmbo | januari 2022

Nummer 8 | januari 2022

Nieuwsbrief: Lezen in het vmbo

De Poëzieweek
Op 27 januari a.s. start alweer de tiende Poëzieweek. Dit jaar met als thema natuur. In deze nieuwsbrief
inspiratie om met jouw leerlingen aan de slag te gaan met poëzie.

Lessuggesties bij de Poëzieweek 2022
Iedereen Leest en Stichting Lezen ontwikkelden
voor de Poëzieweek 2022 lessen voor o.a. het
voortgezet onderwijs. Met deze lessen kun je
makkelijk met jouw leerlingen aan de slag met
gedichten.
Lees meer

Prijsvraag Instapoëzie
In de leeskalender van Stichting Lezen staat bij de
maand januari een wedstrijd Instapoëzie schrijven.
Poëzie wordt op Instagram steeds populairder. Er
zijn Instagrammers zoals Tim Hofman die een
account hebben waarop ze alleen hun gedichten
plaatsen. Schrijven jouw leerlingen ook Instapoëzie?
Laat hen dan een screenshot maken van hun Insta
post en opsturen via kalender@lezen.nl. Ze maken
dan kans op een boekenbon.
Download de leeskalender

Bundels Woorden temmen
De bundels Woorden temmen staan vol
inspirerende lees schrijf denk en doeopdrachten
waarmee jouw leerlingen aan de hand van de
thema’s tijd & ruimte en het menselijk lichaam
ontdekken wat poëzie met hen kan doen en wat zij
met poëzie kunnen doen.
Lees meer

Poëzieprojecten van de School der Poëzie
Wil je jouw leerlingen op een laagdrempelige manier
kennis laten maken met poëzie? School der Poëzie
biedt poëzieprojecten en lessuggesties aan die
middelbare scholieren in aanraking brengen met
poëzie en het schrijven van gedichten.
Lees meer

Starterspakket poëzie in het vo
Inspiratie voor het geven van poëzielessen in het
voortgezet onderwijs vind je in het starterspakket
poëzie vo van het Poëziepaleis. Hierin zit actuele
informatie over poëzie voor jongeren, een gids vol
ideeën voor in de klas, een dichtbundel en een
lesbrief.
Lees meer

Actueel
Geef een boek cadeau 2022
De nieuwe titel voor de campagne 'Geef een boek
cadeau' is bekend. Dit lustrumjaar is dat de
klassieker Het Achterhuis van Anne Frank. Vanaf 11
februari is Het Achterhuis voor € 2,99 te koop in de
boekhandel.
Lees meer

Inspiratie voor in de praktijk
Scholingsaanbod vo & mbo
In de nieuwe publicatie Scholingsaanbod
leesbevordering 20212022 geeft Stichting Lezen
een overzicht van het eigen scholingsaanbod en dat
van (partner)organisaties op het gebied van taal,
literatuur en leesbevordering in het vo en mbo.
Download de publicatie

Lezen Centraal op 6 april 2022 | Save the date
Op woensdag 6 april 2022 organiseert Stichting Lezen in het Beatrix Theater in Utrecht haar congres
Lezen Centraal met dit jaar als thema ‘Rijke teksten’. Rik van de Westelaken is dagvoorzitter. Sprekers
zijn o.a. Anneke Smits en Jeroen Dera. Houd de website van Stichting Lezen in de gaten voor meer
informatie over het programma en de sprekers.
Lees meer

Inspirerend artikel 'Alle zeilen bij voor de
aarzelende lezer'
In het vaktijdschrift Van Twaalf tot Achttien is het
artikel Alle zeilen bij voor de aarzelende lezer
verschenen. Hierin wordt benadrukt dat het
belangrijk is dat er in het vmbo en het
praktijkonderwijs een solide infrastructuur is rond
lezen en leesbevordering en krijg je tips hoe je
hiermee aan de slag kunt gaan.
Lees het artikel

Video 'De ingrediënten voor de ideale
leessoep'
Ben jij benieuwd naar effectieve aanpakken voor
goed leesonderwijs? Bekijk dan de video die SLO
hierover maakte voor het NDCcongres. Joanneke
Prenger en Gerdineke van Silfhout geven het recept
voor de leessoep die elke leerling lust en elke
school wil opdienen.
Bekijk de video

Agenda
27 januari
2022:

Start Poëzieweek

14 februari
2022:

Stap op de Rode Loper Utrecht

6 april 2022:

Lezen Centraal 2022: Lees je rijk

30 april 2022: Afsluiting De Weddenschap
9 juni 2022:

Dag van de Jonge Jury
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