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EDITORIAL
RUST EN VERDIEPING.
Daar hebben we meer van nodig. Deze
duurzame trend wordt intelligent geladen 
door de jeugdvloeren van de bibliotheek.
Er is rust, reuring en ruimte voor het doen van
ontdekkingen en experimenten. We luisteren 
naar ons jonge publiek en vertalen de
onderwerpen die ze bezighouden naar
programmering. Collecties zijn fl exibel,
leesexperts (AL) manifesteren zich
overal.

Mail kbertrams@probiblio.nl
voor # 2 lente 2018 

Vormgeving Zefman 

ONTDEKKEN
Ontwikkel de bieb tot EXPLORIUM. 
Spits je oren als Robbert Dijkgraaf het heeft over 
vrije ruimtes om te denken, te onderzoeken en 
maximaal in te zetten op verbeelding en
nieuwsgierigheid. ‘Mensen zijn multidimensionaal 
en we kunnen het maximale uit kinderen halen. 
Ze zelfvertrouwen geven en vrije plekken om te 
denken. Dwarse en gekke gedachtes koesteren, 
bloemen laten bloeien in kleine micro klimaten.’ 
Het onderwijs trapt hard op de rem van de
verbeelding kopt de Volkskrant in een interview 
met hem. In DWDD een krachtig pleidooi. 

SPELEN
Waarom onze kinderen steeds minder spelen.
Een belangrijk artikel in De Correspondent. Kinderen krijgen steeds
minder tijd en ruimte om vrij te spelen. Ouders werken harder dan ooit, 
politici maken zich druk over ranglijstjes, en scholen zijn gefocust op 
toetsen en resultaten. Ondertussen gaat er iets heel waardevols verloren. 
Agora, de spelende school, laat zien dat het anders kan. Ze hoort bij een 
beweging van scholen die het roer hebben omgegooid. Geen huiswerk/
roosters/vakken. De leerkracht is coach. Finland scoort het hoogst op
EDUCATIE met deze inzichten. Toch HUISWERK? bekijk deze afl evering 
van Mind of the Universe over het belang van spelen. 

TEKENEN
wat je wil vertellen... 
Werkt goed om aandacht van kinderen te krijgen. 
Probeer het eens als posters voor aankondigingen en 
meer. Babette Egges helpt je op weg met een
workshop ‘grafi sch faciliteren’.
Dit zijn de hartenkreten van collega’s voor een
dynamische jeugdvloer. Mail: Begges@probiblio.nl 

GENDERfl uid
Alles steeds meer fluide is een beweging. 
JONGENS NIET MEER BANG VOOR ROZE? 
‘Ik lees meisjesboeken om meisjes beter te 
begrijpen’ SLIM.

INHOUD & EMPATHIE
Op de jeugdvloer.
Op vrijdagmiddag komen kinderen speciaal voor
jeugdbibliothecaris Sipke Fluitman naar de
Beverwijkse jeugdvloer. Voor terloopse gesprekken
tijdens het verstoppertje spelen en om tevreden
spinnend weg te lopen met een stapeltje heerlijks.



VIRTUAL REALITY
‘Over 300 jaar
zullen mensen het over deze tijd hebben als de VIRTUAL 
REALITY revolution’. Pionier Carolina Cruz-Neira leert veel 
van haar zoontje van 6. ‘Hij komt altijd met een briljante 
vraag waarom dit of dat niet kan. Voor mij draait VR om het 
creeëren van werelden waarin je problemen kunt oplossen.’  
Hoe VR is jouw bieb?

STILTE
Oorverdovende stilte.
Gat in de markt voor de bibliotheek. Stilte is HOT. 
Oordopjes maak je op maat. Video’s om bij in 
slaap te vallen kijk je op napflix.tv 
Akwasi laat met schooltv ReChill kinderen
kennismaken met mediteren. Ook een goed 
begin van de dag met je biebteam.

LEZEN & DOEN
Kinderen willen boeken beleven.
Populaire series kussen de verbeelding wakker. 
Broederbanden worden gesmeed bij de
Grijze Jager dagen. KLOOIEN MET KINDERBOEKEN 
wordt een nieuw LEZEN & DOEN programma.

BEWUST & BETROKKEN
Kinderen redden de aarde.
Kinderen zijn BEWUST EN BETROKKEN en denken en doen 
graag mee aan het verbeteren van de wereld (beginnen bij
jezelf). Ontwerp een jas die je smartphone oplaadt tijdens de 
Summerschool van Bieb Nieuwegein.
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