Beste taalcoördinatoren, docenten, teamleiders en directeuren,
In deze nieuwsbrief een aankondiging voor een bijeenkomst voor
docenten, romanfragmenten, Read2Me, boektoer en lesideeën.
Wees vrij om de informatie te delen met collega’s en anderen.
Mail of bel ons voor al je vragen en suggesties via
edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl of 023-5664840.
Veel leesplezier!
Alle collega's van de afdeling Educatie & Leesbevordering
De Bibliotheek Haarlemmermeer

Mediatheek collectie 'BoekToer'
Om het hele jaar leuke boeken op school te hebben, kunnen wij jullie
een collectie boeken aanbieden. Een collectie bestaat uit 40 boeken.

Wij maken daarvoor gebruik van BoekToer van Probiblio.
De wisselcollectie wordt bij jullie gebracht en opgehaald. De collectie
bestaat uit 40 boeken en je kunt de collectie 8 weken houden of
kiezen voor een jaar. Een collectie BoekToer kun je vanaf 4 weken
voor de gewenste datum indienen.
Meer informatie vind je hier

Lessen en lessenseries
Ben jij op zoek naar lesideeën voor creatief schrijven, het geven van
taalgericht vakonderwijs of het aanbieden van poëzie? Zoek niet
langer en neem snel een kijkje op lezeninhetvmbo.nl! Hier vind je
verschillende lessen en lessenseries. Meteen aan de slag? Ga
naarhttps://www.lezeninhetvmbo.nl/aan-de-slag

Vlogboek
Grappig en inhoudelijk! Jörgen Apperloo is de bedenker van
Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes
over literatuur: inhoudelijke besprekingen en
literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren,
docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je
kan én grappig zijn én iets inhoudelijks vertellen.’

Praten over romanfragmenten
Op de website Praten over romanfragmenten zijn nieuwe titels
toegevoegd. Ieder fragment bestaat uit 15 tot 20 bladzijdes en
daarbij zijn werkbladen ontwikkeld waarbij het mogelijk is de
gezamenlijk gelezen literatuur te bespreken: door de bespreking van
echte lezersvragen, het uitwisselen van leeservaringen, het
vergelijken van verschillende interpretaties en oordelen. Titels zijn
geschikt voor bovenbouw van HAVO en VWO.

Read2Me
Ook dit jaar is het weer mogelijk om mee te doen aan Read2Me, de
voorleeswedstrijd voor de brugklassen. Een landelijke
voorleeswedstrijd met voorrondes in Haarlemmermeer en Noord
Holland (maart 2020) en uiteindelijk een landelijke wedstrijd (mei
2020)
Wil je dit schooljaar (weer) meedoen? Opgave van het aantal
brugklassen is mogelijk tot 29 oktober via e-mail bij
saskia.schaar@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Save the date!
Zet donderdag 16 januari 2020 alvast in je agenda! Na het succes
van de inspiratiebijeenkomst 'Laat ze lezen!' in november 2018,
organiseren de samenwerkende bibliotheken weer een inspirerende
bijeenkomst. Deze keer staat het thema 'digitale geletterdheid'
centraal. Een middag vol inspiratie en praktische tips voor in je les.
Natuurlijk sluiten we ook deze editie weer af met een borrel en kleine
maaltijd. Nadere informatie volgt binnenkort.
Tijd: 15.30 uur (inloop) en 16.00–19.00 uur (programma)
Locatie: Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 Haarlem
Hartelijke groet,

Maarten Spaan, Bibliotheek Amstelland
Jorien Cohen Stuart, BplusC
Saskia Schaar, Bibliotheek Haarlemmermeer
Aureen Harthoorn, Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Belangrijke data schooljaar 2019-2020
Don. 16 januari 2019
Thema middag Digitale geletterdheid
Van 15:30-19:00 uur in de Bibliotheek Haarlem-Centrum

De Bibliotheek Haarlemmermeer is onderdeel van Het Cultuurgebouw

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief voor het VO van de afdeling Educatie &
Leesbevordering? Klik dan hier.
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

