Beste taalcoördinatoren, docenten, teamleiders en directeuren,
In deze nieuwsbrief: Boekenweek 2020, Creatief schrijven, Delpher,
Engelse Collectie, Podcast VO, Read2Me, Jonge jury 2020 en
wetenschappelijke publicaties voor docenten.
Wees vrij om de genoemde 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

Boekenweek 7 t/m 15 maart
Het thema van de Boekenweek dit jaar is 'Rebellen en
dwarsdenkers'. Wil je de Boekenweek in de klas beleven? Ga creatief

aan de slag met het werk van Boekenweek auteur Annejet van der
Zijl, Sonny Boy. Op de website vind je de trailer van de verfilming
ter inspiratie!

Nieuw in ons aanbod schooljaar 2020/2021: Creatief
schrijven
Wilma van den Akker gaat lessen creatief schrijven geven in het
Voortgezet Onderwijs. Deze vakdocent komt voor 3 lessen op school.
Creatief schrijven is een andere vaardigheid dan foutloos spellen.
Leerlingen worden aangemoedigd met zintuigelijke prikkels die de
fantasie stimuleren om teksten te schrijven, gedichten te maken of
verhalen te schrijven.

Delpher
Er zijn bijna 30.000 boeken toegevoegd in Delpher. Ongeveer 5.000
titels waren al beschikbaar in het geheugen maar zijn nu full tekst
beschikbaar in Delpher. Er zijn o.a. boeken toegevoegd met
de onderwerpen: vrouwenarbeid van de periode tot 1940 en
opvoedkundige leerboeken en schoolboeken uit 1900.

Engelse collectie
De Bibliotheek heeft een subsidie ontvangen om de Engelse collectie
een impuls te geven. In de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande zal de
collectie komend half jaar flink groter worden met jeugdboeken. Ook
in de bibliotheekvestiging van Nieuw Vennep en in de Centrale wordt
de collectie uitgebreid.

Podcast VO leest
Maandelijks praat John Schrijnemakers in toerbeurt met een van vier
docenten die allen spraakmakend zijn in hun specialisme. De
podcast biedt een inkijkje in wat zij hun leerlingen bieden op het
gebied van vakdidactiek en leesplezier. Hoe zorgen zij ervoor dat zij
hún leerlingen, op hún school, op hun éigen niveau verrassen met

aansprekend onderwijs waarbij de leerling verleid wordt telkens weer
een boek op te pakken?

Read2Me
Op vrijdagmiddag 13 maart strijden 6 brugklasleerlingen om
voorleeskampioen van Haarlemmermeer te worden. De aanvang is
15:30 uur in de Podiumzaal van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale in
Het Cultuurgebouw. In de pauze treedt Dez Maarsen op met een
spectaculaire BMX act. Dez is Nederlands kampioen en werd in 2012
3de van de wereld. Iedereen is van harte welkom!

Jonge Jury dag 2020
Op woensdag 3 juni 2020 wordt het Jonge Jury-seizoen feestelijk
afgesloten met de 'Dag van de Jonge Jury' in Tivoli Vredenburg
Utrecht. Het programma bestaat uit optredens, workshops,
gesprekken met schrijvers en nog veel meer!
Leerlingen kunnen workshops volgen, schrijvers interviewen en er
zijn diverse optredens. Tickets kosten € 17.50 per leerling,
begeleiders kunnen gratis naar binnen.
Bekijk op YouTube een clip van de vorige editie

Wetenschappelijke publicaties voor docenten
Vanaf nu kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland een jaar
lang gratis toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Een
database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.
Ruim 1 miljoen artikelen in EBSCO zijn vrij toegankelijk. Aanleiding
voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang
tot wetenschappelijke publicaties. Op voordeleraar.nl vind je ook
een filmpje over de pilot.

Belangrijke data schooljaar 2019-2020
25 maart
Read2Me: Provinciale finale
16 mei
Read2Me: Landelijke finale
3 juni
Dag van de Jonge Jury (Utrecht)

Mail ons voor al je vragen en suggesties:
edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
of bel met telefoonnummer 023-5664840.
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