
een frisse start na de zomer

Het is eind juni. Na maanden thuis te hebben 

geleerd en gespeeld, mogen kinderen sinds 

kort weer volledig naar school en naar de 

opvang. Daar is het werk (voor zover het stil lag) 

weer volledig hervat. Voor even dan, want de 

zomervakantie staat voor de deur. Kinderopvang 

en scholen hebben hun handen vol aan het 

bieden van goede opvang en kwalitatief 

onderwijs binnen de mogelijkheden die ze 

hebben. Maar hoe zit dat in september? Hoe 

staan de kinderopvang en het onderwijs er dan 

voor? En hoe ga je met hen in gesprek om het 

onderwerp mediaopvoeding (opnieuw) op de 

kaart te zetten. 

Een mooi en goed moment dus om kort terug 

te blikken op wat er de afgelopen periode is 

ontwikkeld op het vlak van mediaopvoeding. 

Hieronder belichten we een aantal tools, 

initiatieven en activiteiten die je in september vol 

frisse energie kunt inzetten in je samenwerking 

met  kinderopvang en scholen.

Mediaopvoeding Meter

Heeft de gezondheidscrisis het denken van professionals in kinderopvang en 
onderwijs beïnvloed? De aandacht voor mediaopvoeding in de kinderopvang en 
de eerste drie groepen van de basisschool breng je eenvoudig in beeld met de 
Mediaopvoeding Meter (MoM).

De Mediaopvoeding Meter is een praktisch middel om in kaart te brengen hoe 
professionals denken over hun rol bij mediaopvoeding, wat al wordt gedaan aan 
mediaopvoeding en waar nog werk ligt.  Het kan aanleiding zijn om samen te 
kijken naar hoe mediaopvoeding een plek kan krijgen in de visie en het beleid 
van organisaties. Ook kan het de start zijn van een mooie samenwerking tussen 
bibliotheken en kinderopvangorganisaties of scholen.? 

De Mediaopvoeding meter is in 2020 nog gratis beschikbaar voor alle Brabantse 
bibliotheken. Wil je de meter na de zomer inzetten voor de opvangorganisaties 
en scholen in je werkgebied? Stuur dan een e-mail naar Saskia von der Fuhr:  
s.vonderfuhr@cubiss.nl.

Vraag de MOM aan

Nieuw: de Mediaopvoeding Babbelbox

Nieuw is de Mediaopvoeding Babbelbox. Een toolkit voor bibliotheken om 
mediaopvoeding (beter) op de kaart te zetten en het gesprek met de kinderopvang, 
het onderwijs en ouders te starten en (vooral) op gang te houden. 

De toolkit bevat materiaal waarmee je als bibliotheek een eigen campagne vorm 
kan geven. Zo bevat het ruim 20 dilemma’s rond mediaopvoeding die je als 
bibliotheek in verschillende situaties (online als offline) kan gebruiken. Daarnaast 
vind je in de toolkit aanvullend materiaal om de dillema’s op een passende manier 
in te zetten en het gesprek voort te zetten.  

De toolkit is vanaf augustus gratis beschikbaar voor Brabantse bibliotheken. Wil je 
de Mediaopvoeding Babbelbox ontvangen? Laat het ons weten.

Neem contact op

MET SCHOLEN EN OPVANG 
WERKEN AAN MEDIAOPVOEDING
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Kleintje Digitaal werd in 2017 ontwikkeld door de Bibliotheek De Lage Beemden 
met innovatiesubsidie van de Koninklijke Bibliotheek.  Deze Mediaopvoeding 
training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die werken met kinderen 
tot 6 jaar vindt grotendeels online plaats. In het voorjaar van 2020  is de training 
overgedragen aan Cubiss. In september start een train de trainer sessie voor 
bibliotheken. In het najaar is de training ook beschikbaar onderwijs en opvang.

Kleintje Digitaal werd de afgelopen maanden inhoudelijk geüpdate. Daardoor past 
het bij de Totaalaanpak Mediaopvoeding: breder dan het woord, waarbij (voor-)lezen, 
kijken, spelen en doen (met en zonder scherm) centraal staan. 

Bovendien spelen bibliotheken bij de vernieuwde opzet van Kleintje Digitaal een 
grotere rol. De training bestaat naast een inspirerende (fysieke) startbijeenkomst 
nu ook uit coaching in de praktijk. 
 
Train de trainersessie voor bibliotheken
Bibliotheeken spelen een belangrijke rol bij Kleintje Digitaal. Dat heeft vooral 
te maken met het organiseren van de startbijeenkomst van een uur én het 
begeleiden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten (coaching on the job).  

Tijdens een train de trainersessie (max. 3 uur) gaan we dieper in op de nieuwe 
opzet van Kleintje Digitaal. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Hoe geef je als bibliotheek vorm aan de startbijeenkomst? 

 Hoe ziet de nieuwe e-learningmodule eruit? 

 Wat houdt de coaching on the job concreet in? 

 Tips voor werving deelnemers

Bij voldoende animo houden we een fysieke train de trainer sessie op 1 september. 
Ook is het mogelijk om een incompany sessie te plannen op een moment naar 
keuze. Wil je je aanmelden en de module in je aanbod opnemen? Laat het ons 
weten. Je kunt contact opnemen met Marloes Antens: m.antens@cubiss.nl

Meer over Kleintje Digitaal

Update Kleintje Digitaal

Laatste oproepstimuleringsregelingen BoekStart!

Stichting Lezen biedt elk jaar stimuleringsregelingen aan voor de Bibliotheek op 
school en BoekStart. We hebben tot 1 juli om de aanvragen in te dienen, dus de 
tijd begint te dringen! Samengevat gaat het om: 

De stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Regulier voor 
basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de Kinderopvang werken. 
Lees hier verder. 

De stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Breed voor  
basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang in alle locaties 
van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor 
basisbibliotheken die in één gemeente BoekStart in de kinderopvang 
voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten. 
Lees hier verder. 

De stimuleringsregeling BoekStartcoach voor de implementatie van de 
BoekStartcoach door basisbibliotheken op consultatiebureaus. 
Lees hier verder. 

Meer informatie

gesubsidieerd door de Provincie Limburg www.cubiss.nl
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  Meer informatie over de mediaopvoeding of BoekStart? 

  Marloes Antens - m.antens@cubiss.nl

www.cubiss.nlgesubsidieerd door de Provincie Limburg

Handige websites
• Mediasmarties.nl een online mediagids waar je objectieve en betrouwbare informatie kunt vinden over de inhoud  

   en geschiktheid van mediaproducten
• Mediaopvoeding.nl  de vraagbaak voor ouders en professionals over media en mediagebruik door kinderen 
• Media Ukkie Dagen de campagne site voor professionals
• BoekStart  BoekStart en mediaopvoeding 

Nieuws vanuit Boekstart

(Voor-)leesconsulenten en BoekStartcoaches hebben de afgelopen maanden 
niet stil gezeten. Vanaf afstand hebben ze het contact met kinderopvangen of  
consultatiebureaus onderhouden en hen gevoed met tips en digitaal aanbod. 

Hoewel iedereen weer aan de slag wil, moet iedere organisatie (kinderopvang en 
onderwijs) zelf bepalen of externe partijen welkom zijn. De vraag is dan hoe je 
alle partijen goed kunt blijven ondersteunen en langzaam steeds meer in actie  
kunt komen? 

Boekstart stelt een handreiking beschikbaar die hierbij kan helpen. Bekijk de 
handreiking, kijk regelmatig op BiebtoBieb waar collega’s mee bezig zijn en volg 
het nieuws in de diverse groepen (BoekStart, BoekStartcoach, Crisisbieb). Lees de 
BoekStartnieuwsbrief voor professionals en laat je informeren door je directie en 
POI-coördinatoren voor het laatste nieuws.

Download de handreiking

Mediapakt Meet-up

Op 4 maart vond in de LocHal in Tilburg de MediaPakt Meet-up ‘Speel je 
(digitaal) geletterd’ plaats. Onder leiding van Miranda Wedekind werd gesproken 
over computational thinking en jonge kinderen. Ze liet zien hoe je al spelend 
kunt werken aan digitale vaardigheden en taal. Mooi en goed om je daar 
(als bibliotheek) bewust van te zijn en dit mee te nemen in de tips naar de 
kinderopvang en scholen.  

In het najaar vindt een tweede MediaPakt Meet-up plaats rond media en 
jonge kinderen. Deze meet-up wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Bibliotheek Eindhoven. Houd je mail in de gaten!

Naar MediaPakt.nl

 
Ben jij al lid van MediaPakt? MediaPakt is een netwerk voor en door onderwijs en bibliotheekprofessionals. 

We versterken elkaar door samen te werken en kennis te delen.  Deel je kennis en vragen met de andere 

MediaPakt leden. Word gratis lid op MediaPakt.nl
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