


Het programma

• Save the date

• Terugblik 2020

• Nieuws

• Vooruitblik
• Nationale Voorleesdagen

• Poëzieweek

• Q&A
• Stel je vragen in de chat!



• 9-2-2021 – Safer Internet Day

• 9-3-2021

• 6-4-2021

• 4-5-2021

• 1-6-2021

• 6-7-2021

Save the date: Twitch streams



Terugblik 
2020



https://www.youtube.com/watch?v=rOWGe7uOuPU

https://www.youtube.com/watch?v=rOWGe7uOuPU


https://www.youtube.com/watch?v=W9YuQRP3n-k

https://www.youtube.com/watch?v=W9YuQRP3n-k
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• Maart – Probiblio start met thuiswerken

• Juni – Opstart Minecraftchallenges: Biebbouwers

• Juni – Start Twitch inspiratiesessies

• November – Online Kenniscirkel

Probiblio Digitale Geletterdheid in 2020



• November – Bootcamp videomaken

• November – Bibliotheekplaza

• December – e-learning Mediaopvoeding

• December – Verhuizing nieuw gebouw

Wat nemen jullie 
mee in een 
terugblik?



Nieuws



• Open library explorer: https://openlibrary.org/explore

• Boekenbingo https://boekenbingo.nl/

• Windowswap https://www.window-swap.com/window

• Bookstagrammers.com Nieuw platform voor 

'boekinfluencers': gelanceerd - Bibliotheekblad

• Flash: https://www.dutchcowboys.nl/technology/adobe-flash-

is-niet-meer-vaarwel

• Gadgets en spraak 
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5206966/gadgets-
bedienen-spraak-nog-niet-populair-nederland

• Rapport tien jaar mediawijsheid: klik!

• Nieuw handboek digitale geletterdheid wordt vrijdag 15 januari 
gepresenteerd, meld je hier aan voor het congres: 
https://www.onderwijsinzicht.nl/

https://openlibrary.org/explore
https://boekenbingo.nl/
https://www.window-swap.com/window
https://bibliotheekblad.nl/nieuw-platform-voor-boekinfluencers-gelanceerd/
https://www.dutchcowboys.nl/technology/adobe-flash-is-niet-meer-vaarwel
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5206966/gadgets-bedienen-spraak-nog-niet-populair-nederland
https://www.mediawijzer.net/kennisbank/rapport-tien-jaar-onderzoek-mediawijsheid/?utm_campaign=De%20Bieb%20Letter&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.onderwijsinzicht.nl/


• Biebbouwers nieuwste filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7-6ZrY1rU

• Twitch tune: 

https://www.youtube.com/watch?v=PngIr8kKT9w&fe

ature=youtu.be

• Schrijf je in voor de Mediaopvoeding nieuwsbrief! 

https://www.probiblio.nl/aanmelden-nieuwsbrieven

• Check hier onze LOOTB kisten: 
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-
geletterdheid/lab-out-of-the-box

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7-6ZrY1rU
https://www.youtube.com/watch?v=PngIr8kKT9w&feature=youtu.be
https://www.probiblio.nl/aanmelden-nieuwsbrieven
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/lab-out-of-the-box


Vooruitblik

1
2

Vooruitblik
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Hoe pakken jullie de NVD aan? 
Welke platformen gebruiken 

jullie?



Coco kan het! 
Een Liedje gemaakt door de Bibliotheek Bollenstreek. Houd hun
website in de gaten!



Digitale kick-off NVD 
2021

Een kick-off film van 45 
minuten door de Bibliotheek 
Boekenberg en de Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta 

https://www.youtube.com/watch?v=1OqoNYXGQ1g&feature=y
outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1OqoNYXGQ1g&feature=youtu.be


Lezen nou! Coco kan het!
https://www.youtube.com/watch?v=gt5cGimLbqs

https://www.youtube.com/watch?v=gt5cGimLbqs


Lastig om de juiste content te kiezen?

Probiblio biedt checklists om apps, games en filmpjes te 
beoordelen voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen:

• 0-6 jaar

• 6-9 jaar

• 9-12 jaar

Vind de checklists op onze site onder Digitale Geletterdheid > 
Mediaopvoeding, of klik in het linkje in de chat!

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-
educatie/mediaopvoeding

https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Educatie/Downloads%20pagina%20Mediaopvoeding/Checklist%20apps%20en%20film%20Mediaopvoeding%200-6%20jaar.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Educatie/Downloads%20pagina%20Mediaopvoeding/Checklist%20apps%20en%20film%20Mediaopvoeding%206-8%20jaar.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Educatie/Downloads%20pagina%20Mediaopvoeding/Checklist%20apps%20en%20film%20Mediaopvoeding%209-12%20jaar.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/mediaopvoeding


Poëzieweek
.

Schud je heupen lekker ‘lus’ 
&

Twitch with us!
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https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/POEZIEWEEK%202021%20Ideengenerator%20Probiblio%20.pdf

https://www.probiblio.nl/uploads/2020 Bestanden/POEZIEWEEK 2021 Ideengenerator Probiblio .pdf




https://www.probiblio.nl/producten/collectie-
collectieadvies/app-wolk

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk






https://podcastluisteren.nl/pod/De-Poeziepodcast

https://podcastluisteren.nl/pod/De-Poeziepodcast


https://www.probiblio.nl/
producten/digitale-
geletterdheid/lab-out-of-
the-box-leskist-rijmen-
met-robots

https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/lab-out-of-the-box-leskist-rijmen-met-robots


Dichtbundel tips 

• Uit elkaar – Bette Westera en Sylvia Weve

• Daar ben je – Hans en Monique Hagen

• Miauw, miauw, miauw?: de mooiste gedichten over poezen en andere 
dieren – Annie M.G. Schmidt

• Ik wou dat ik een vogel was: een natuurgedicht voor elke dag van het 
jaar – verschillende dichters

• De gemene moord op Muggemietje – Ted van Lieshout

Welke 
gedichtenbundel 

zou jij tippen? Laat 
het ons weten in de 

chat!



Gedichten van de broer van 
Roos - Tim Hofman



DICHTER van Studio Plint



https://t.co/2tLho3WqtM

https://t.co/2tLho3WqtM

