Productenboek Resultaat 2020 de Bibliotheek Wijchen
Vastgesteld door bestuur d.d. 17 mei 2021.
Dit jaaroverzicht is onderdeel van de voortgangsrapportage zoals die in het Directieverslag 2020 is beschreven.
We deden wat we konden. Kijk maar: https://create.piktochart.com/output/52613541-jaarverslag-2020-de-bibliotheek-wijchen-copy

Kaders:
Basis = Dienstverlening die voor het overgrote deel gefinancierd wordt uit de budgetsubsidie van de gemeente Wijchen en die gebaseerd is op de
gemeentevisie mbt de bibliotheekvoorziening. Voor een aantal producten wordt een aanvullende vergoeding gerekend. Deze hoeft niet
kostendekkend te zijn.
Plus = Extra dienstverlening, die niet betaald wordt met de budgetsubsidie omdat het een bibliotheekdienstverlening betreft die niet binnen de
gemeentevisie valt, maar wel gebaseerd is op een vraag van een klant(-groep). Deze dienstverlening moet kostendekkend zijn.
WMO 2015
De Bibliotheek Wijchen voert gemeentelijk beleid uit op het terrein van maatschappelijke ondersteuning.
Participatiewet
De Bibliotheek Wijchen ondersteunt gemeentelijk beleid op dit gebied.
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Omschrijving
Het beschikbaar stellen van
grafische, digitale en audiovisuele
materialen voor raadpleging en
uitleen uit eigen collectie en uit
eigen en andere collecties.
Het opbouwen, beheren en
exploiteren van eigen collecties die
afgestemd zijn op de behoeften van
de gebruikers.
Het toegang verschaffen tot de
lokale bibliotheekcatalogus.
Het toegang verschaffen tot andere
digitale catalogi en databanken, die
alleen in de bibliotheekvestigingen
toegankelijk zijn.
In netwerkverband digitaal
bereikbaar maken en houden van
de totale in collectie Nederland
beschikbare literatuur en informatie.
Collectie bestaat ook uit kennis in
de hoofden van medewerkers en
inwoners van Wijchen die gedeeld
wordt.
Aanwinstenlijsten en attenderingen
versturen, beschikbaar stellen van
ebooks

Doelgroepen
Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek:
•
Kinderen van 0 – 18
jaar en hun ouders
•
Mensen met een lees-,
taal- en
informatieachterstand
•
Minder mobiele
mensen
•
Ouderen
•
Leesgehandicapten
•
Anderstalige

Doelstelling/Thema’s
•
Het bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving.
•
Het bevorderen van lezen, het
ontwikkelen van leesplezier, het
stimuleren van de fantasie.
•
Het bevorderen van levenslang leren.
•
Het aanbieden van betrouwbare
informatie.
•
Het stimuleren van zelfstudie en
maatschappelijke participatie.
•
Het drempelloos beschikbaar stellen
van informatie en kennis.
•
Het bevorderen van de sociale
redzaamheid
•
Tegengaan van de beperkingen van
(stille) armoede en sociale uitsluiting.
•
Het stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik.
•
Bevorderen van actieve participatie in
cultuur/literatuur
•
Vergroten cultureel bewustzijn

Innovatie

Dienst
Collectie

Geleverde
prestaties

Fysieke bibliotheekruimte

Totale collectie: maximaal 1,3
band/inwoner afgestemd op
wensen en behoeften inwoners
van Wijchen, o.b.v. collectieplan,
collectieprofielen via Gelders
centraal collectioneren.
Lokale bibliotheek-catalogus,
inclusief “mijnbibliotheek”
beschikbaar via internet en
tablets in de bibliotheek.
Via de app Iguana Bibliotheek
catalogus en diverse Mijn
Bibliotheek functionaliteiten
beschikbaar.
Diverse apps beschikbaar,
waaronder Vakantiebieb en
Luisterbieb.
Nieuw in 2020: de Thuisbieb
app.
Attendering o.b.v. actualiteit en
vraag via digitale nieuwsbrief,
flyers, displays, narrow casting,
medewerkers publieks-team en
Mijnbibliotheek.

P= 75,-

Inzetten van sociale media om
aanbod onder de aandacht te
brengen en om met klanten in
contact te komen.
Landelijk aanbod databanken
beschikbaar.
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Regiocollectie beschikbaar.

De collectie voor laaggeletterden en
anderstalige is toegankelijk bij het
DigiTaalhuis
Samen met lokale partners van het
DigiTaalhuis wordt de Taalpuntcollectie
met regelmaat aangepast en uitgebreid.

Nationale Bibliotheek Catalogus,
Collecties Gelderse
samenwerkende bibliotheken, ebooks collectie, bladmuziek
musidesk en muziekweb
ontsloten via onze catalogus als
onderdeel van de digitale
infrastructuur.
De taalmethodes waarmee de
taalaanbieders in de gemeente
Wijchen werken zijn
beschikbaar.

P= 75,-

Nieuwe methodes van de
stichting Lezen en schrijven voor
alle basisvaardigheden dus ook
rekenen en digitale
vaardigheden worden
beschikbaar gemaakt voor
Wijchen.
Voor laaggeletterden zijn er op
elk niveau voldoende boeken
beschikbaar
Digitale oefenprogramma’s
gratis beschikbaar
Bergharen: collectie voor jeugd
en volwassenen beschikbaar.
Jan van Gelder collectie
beschikbaar.

Informatievoorziening

Fysieke informatiefunctie:
Het fysiek en digitaal beantwoorden
van vragen van gebruikers 'op
maat" en indien nodig doorverwijzen
naar andere instellingen

Alle inwoners van de
gemeente

•
•

Specifiek:
•
De doelgroepen vd

•

Het aanbieden van betrouwbare
informatie.
Het stimuleren van maatschappelijke
participatie.
Het drempelloos beschikbaar stellen

Nieuw in 2020: thuisbrengen
van reserveringen ivm
lockdownmaatregelen overheid
Centrale:
Alle openingstijden: 2 vaste
medewerkers, 2 gastvrouwen en
1 receptiemedewerker aanwezig
voor vragen. Op piektijden is de

P = 1.850,-
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•
•
•
De Tafel van.. die uitnodigt tot
gesprek.

Makkelijk
Lezen Punt

Digi-Taalhuis

De iPadtafel die uitnodigt tot
discussie.
Verzamelen en beschikbaar stellen
van (speciale) materialen ten
behoeve van kinderen met
leesmoeilijkheden
Werknemers en vrijwilligers zorgen
voor de informatie voorziening en
toeleiding naar onze partners.
Verzamelen en beschikbaar stellen
van (speciale) materialen in het
kader van basisvaardigheden en
laaggeletterdheid. Ook inburgering
kan een onderdeel zijn.
Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd vanuit de visie van
het Digitaalhuis.

•
•

informatiepunten
Kinderen van 0 – 18
jaar en hun ouders
Mensen met een lees-,
taal- en
informatieachter-stand
Minder mobiele
mensen
Ouderen
Leesgehandicapten

Jeugd 8-14 jaar
Specifiek:
kinderen met
leesproblemen, dyslexie
Mensen met een lees-,
(digi)taal- en
informatieachterstand
vanaf 14 jaar of hun
kinderen (VVE)

•
•
•

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening
•

aanpak van laaggeletterdheid
effectiever maken en het bereik
vergroten.

•

aanpak van laaggeletterdheid
effectiever en breder in te zetten over
de drie domeinen werk, gezin en
gezondheid.

•

Het taalhuis brengt met partners het
taalaanbod in de regio in kaart.

•

Het taalhuis ondersteunt opleidingen
voor taalmaatjes, vrijwilligers en
trainers en helpt de kwaliteit ervan
goed te houden.

Specifiek:
•
•
•
•

Ouderen
Inburgeraars
ROC-leerlingen
NT1, NT2
Intermediairs en
begeleiders

van informatie en kennis.
Het bevorderen van de sociale
redzaamheid
Tegengaan van de beperkingen van
(stille) armoede en sociale uitsluiting
Het bevorderen van de sociale
cohesie

Personeel en Vrijwilligers zijn eind 2020
allemaal opgeleid om herkenning en
doorverwijzing goed te laten verlopen.
Samenwerking Seniorweb wordt neergezet
door (nieuwe) cursussen aan te bieden

tweede vaste medewerker
aanwezig voor inhoudelijke
informatie.
Bergharen:
1 gastvrouw tijdens
openingstijden, ondersteund
door gespecialiseerde back-up
in de centrale.
1x in de week vaste
medewerker aanwezig.
Gedeeltelijk onbemand open.
In beide vestigingen een
collectie Makkelijk Lezen
aanwezig.

Het DigiTaalhuis beschikt over
praktische instrumenten zoals
screeningsinstrumenten om
laaggeletterden te vinden, op te
leiden en via toetsen hun
voortgang op taal en sociale
activering te volgen.
De volgende activiteiten worden
doorontwikkeld:
•
leesclubs,
•
digitale leerplekken,
•
internetcursussen,
•
cursussen digitale
vaardigheden Klik & Tik
•
Verhalencoach
•
Boekstart
•
Boekstartcoach
•
BoekStartuurtje
•
VoorleesExpress
•
Taalhuis collectie
•
Aangepast lezen
•
Boek aan huisdienst
•
Digitale inloopochtend

i.s.m. de partners ontwikkelen
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door vrijwilligers.
Samen met het ROC wordt er een groep
gestart om oud studenten structureel te
laten oefenen. Ook na hun studie.

Aangepast
Lezen

De Digitale
Bibliotheek

Verzamelen en beschikbaar stellen
van speciale collecties ten behoeve
van blinden, slechtzienden,
dyslectici en anders
leesgehandicapten. Doorverwijzen
naar dienstverlening van
passendlezen.nl
Digitale toegang bieden tot
informatie op het Internet en
speciale databanken door het
beschikbaar stellen van internetwerkplekken.
De mogelijkheid bieden gebruik te
maken van Officeprogramma’s voor
leer- en studiedoeleinden.
De mogelijkheid bieden tot het
scannen en printen van
documenten.
Het via narrow casting onder de
aandacht brengen van activiteiten
van de bibliotheek en organisaties
in de gemeente.
Het aanbieden van een landelijke
collectie e-books.
Ondersteuning bij digitale
belastingaangifte, alles rondom
gebruik van Digi-D.
Trainingen op het gebied van
digitale vaardigheden.

Leesgehandicapten van
alle leeftijden

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening

Alle inwoners in de
gemeente

• Actieve deelname aan de samenleving
• Bereikbaar maken van objectieve
informatie en mogelijkheden tot
zelfstudie
• Behoud en beschikbaarheid van
cultureel erfgoed in woord, beeld en
geluid

Specifiek:
• Leerlingen
basisonderwijs
• Leerlingen VO
• Ouderen
• Mensen die thuis geen
computer en/of
internetmogelijk-heden
hebben
• Individuele bezoekers
van de bibliotheek

en uitvoeren:
•
taalcoaching
•
taaloefengroepen
•
taalcafé’s
•
digiD workshops

1 cursus Digisterker uitgevoerd
Onderzocht hoe cursus op 1,5 m
afstand gegeven kan worden
In centrale vestiging informatie
beschikbaar over Aangepast
Lezen.

P= 900,-

Door Wifi overal digitale
werkplekken mogelijk.
8 internetwerkplekken met
Officemogelijkheden aanwezig
en gratis te raadplegen
databanken.
*vanaf 01 juni 4
internetwerkplekken en 1
cataloguswerkplek ivm 1,5
metermaatschappij
Meerdere fysieke
studiewerkplekken aanwezig.
3 narrow casting schermen voor
digitale informatievoorziening.
Digitale nieuwsbrief die o.b.v.
actualiteit uitkomt naar
mailinglijst voor klanten en
geïnteresseerden
Nieuwsbrief voor
Boekstartouders
Werkwijze van nieuwsbrieven is
gestandaardiseerd
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Diverse apps beschikbaar voor
e-books en luisterboeken.
E-books en luisterboekapp is
geïntegreerd in 2020

Het verspreiden van digitale
informatie over (het gebruik van) de
bibliotheek, nieuwe titels, actuele
thema’s en digitale attenderingen

Publieksruimte en
leenvoorziening

Het bieden van een drempelloze
toegang tot een publieke en
onafhankelijke (Unescomanifest)
ontmoetingsplaats en studieplek,
ingericht als de Bibliotheek van 100
talenten.
Mogelijkheid bieden tot het lenen
van bibliotheekmaterialen, studeren
en het delen van informatie en
kennis.

Gratis of gereduceerd
bibliotheek
abonnement

Programmeren van activiteiten op:
- De Inspiratiewand
- De Tafel van…
- Ipadtafel
- Het Lokaal
- De Vloer
- Het Werkatelier
- De Mooie Dingen Wand
- De Weide
De mogelijkheid bieden om gratis of
tegen een gereduceerd tarief
materialen uit de collectie te kunnen
lenen onder andere in
samenwerking met de Stichting
Vluchtelingenwerk.
Meedoen met provinciale en
landelijke acties.

Alle inwoners in de
gemeente

Specifiek
•
mensen met weinig
financiële
mogelijkheden
•
Mensen met een lees-,
taal- en
informatieachter-stand
•
Inburgeraars
•
Jeugd 0 – 16 jaar
•
Ouderen

• Actieve deelname aan de samenleving
• Sociale redzaamheid
• Tegengaan van de beperkingen van
(stille) armoede en sociale uitsluiting
• Verantwoorde participatie in de digitale
samenleving
• Tegengaan sociaal isolement

Mijn bibliotheek beschikbaar via
website en app.
Centrale vestiging:
46 uur per week geopend,
daarnaast regelmatig
avondactiviteiten.
Na lockdown: vanaf 11 mei: 25
uur per week. Daarna per 13
juni: 29 uur per week en 10 uur
per week geopend speciaal voor
activiteiten

P= 300,-

Bergharen:
10 uur per week geopend.
Na lockdown vanaf 1 juni 3 uur
per week geopend en vanaf 1
sept 7 uur per week bemand
Zelfservice in beide vestigingen.

•
•
•
•
•

Jeugd (tot 14 jaar)
Jongeren (tot 18 jaar)
Inburgeraars
Laaggeletterden
Volwassen ROCleerlingen NT1,NT2

•
•
•
•
•
•

Tegengaan sociaal isolement
Stimuleren bibliotheekgebruik
Stimuleren taal- en leesontwikkeling
Voorkomen/verhelpen
taalachterstanden
Actieve deelname aan de samenleving
Stimuleren van het lezen in de
thuissituatie

Contributievrijdom tot 18 jaar
Betaald 18+jaarabonnement
+ Tijdelijk abonnement
+ Mini-abonnement voor weinigleners
+ Gereduceerd abo. voor ROCdoelgroep
+ Gastlenen voor onze leden in
alle bibliotheken
+ Abonnement als cadeau
+ Mogelijkheid abonnement per
maand te betalen (per 2020)
Deelname aan Gelderse
ledenacties en bij speciale
gelegenheden eigen ledenacties

P= 600,-

6

Productenboek Resultaat 2020 de Bibliotheek Wijchen
Vastgesteld door bestuur d.d. 17 mei 2021.
Presentatie
collectieonderdelen

De Inspiratiewand

De tafel van..

De Vloer

Presenteren materialen uit de
collectie om te inspireren en in te
spelen op de actualiteit.

Alle inwoners in de
gemeente

Laat zien wat mensen inspireert,
daagt uit en verwondert door middel
van presentaties op de Wand,
combinatie van fysiek en digitaal.

Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek: volwassenen

Nodigt uit tot gesprek. Een middel
voor organisaties om zichzelf te
presenteren en met gasten in
gesprek te gaan. Presentatie met
collectie en digitale middelen.

Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek: volwassenen

Een mogelijkheid bieden om
voorstellingen van beginnende
(lokale) artiesten te programmeren
samen met ’t Mozaïek.

Alle inwoners van de
gemeente

Eigen activiteiten, zoals
groepsbezoeken en dergelijke
Faciliteit bieden aan derden om
eigen activiteiten uit te voeren.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Alle inwoners van de
gemeente

Het bevorderen van lezen
Het ontwikkelen van leesplezier
Stimuleren bibliotheekgebruik
Betrouwbare informatie beschikbaar
stellen

Collectie wordt aantrekkelijk
gepresenteerd op
themameubels en in
wandkasten en door middel van
programmeerplekken.

Stimuleren bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve deelname aan
de samenleving
Inspireren
Kennis delen

Resultaat van deze plaatsing is
dat er meer gebruik wordt
gemaakt van de collectie.
Ook klanten worden betrokken
bij het presenteren van
collectieonderdelen (co-creatie
door bijvoorbeeld De
Inspiratiewand en de Mooie
Dingen Wand)
Tentoonstellingen:
75 jaar bibliotheek Wijchen
Fototentoonstelling Talent in
Wijchen
Werkstukken Santé Bonheur
Dinky Toys
Reis door Europa
ROC
40 jaar Wereldwinkel
Driestroom
Vanwege lockdowns en
beperkende maatregelen waren
er minder exposities
Activiteiten rond taal, opvoeding
en gezondheid

Bevorderen van actieve deelname aan
de samenleving
Beschikbaar stellen van betrouwbare
informatie
Kennis delen
Actieve deelname aan de samenleving
Bevorderen van actieve participatie in
cultuur
Inspireren

Taalcafé
Kinderpraktijk Sensi
Stichting High Hopes
- Januari:
Wijchense ronde
Voorleeswedstrijd
Avond scheiding en
communicatie
Soroptimisten
GGZ-café
Prentenboekjesfestival
Meneer van Woord vertelt
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- Februari:
Voorstelling Peutermaand
ZieZus
Februari: Lezing
Temperamentvolle kinderen
door Eva Bronsveld
GGZ-café
Soroptimisten
Bijscholing vrijwilligers Taalcafé
Regionale Ronde
Voorleeswedstrijd
VONK
- Maart
Wereldvrouwen jubileum
- Juni
Lezing HSP door Miranda
Verlaan
GGZ-café
Uitvoering pianoleerlingen
Marjolein Schuwer
- Juli
Verhalen uit Denemarken
Verhalen uit Duitsland
Verhalen uit Griekenland
Verhalen uit IJsland
- Augustus
Verhalen uit Italië
- September`
- Bijeenkomst Meedoen in
Wijchen
- Oktober
Kinderboekenweekbezoek Hans
Kuyper
-November
Auteursbezoek Nederland Leest
Junior: Martine Letterie
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iPadtafel

Bedoeld voor gesprekken en
discussies in klein gezelschap.

Alle inwoners van de
gemeente

•
•

Actieve deelname aan de samenleving
Kennis delen

Het Lokaal

Voor kleine bijeenkomsten en
workshops.

Alle inwoners van de
gemeente

•
•
•

Actieve deelname aan de samenleving
Kennis delen
Inspireren

Het
Werkatelier

Waar kinderen zelf of onder
begeleiding aan de slag kunnen met
activiteiten.

Jeugd 0-12 jaar

•
•
•

Inspireren
Stimuleren bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve participatie

De Mooie
Dingen Wand

Expositieruimte voor kinderen onder
andere met werkstukken gemaakt in
het Werkatelier

Jeugd 0-12 jaar

•
•
•

Inspireren
Stimuleren bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve participatie

De Weide

Voor kleine besloten activiteiten
voor kinderen, zoals Kleintje Koffie.

Jeugd 0-4 jaar en hun
ouders

•
•
•

Inspireren
Stimuleren bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve participatie

Bijeenkomst Wijchenaren
rondom 75 jaar bibliotheek
WOII café
Taalcafé wekelijks
Leesgroepen 5 groepen 6 maal
per jaar
Taalcursussen
Fotografie
Leesgroepen
Kunstgeschiedenis
Workshop LEGO WeDo
Workshop StopMotion
Sprookjes van Grimm
Workshop Vulkaanuitbarsting
Harry Pottermiddag
Voorlezen Kinderboekenweek (8
keer)
Voorlezen Sinterklaas (5 keer)
Workshop Apparaten uit elkaar
halen
Het hele jaar thema-collecties

Boekstartuurtje: iedere week
Met de eerste woensdag van de
maand speciale gast:
Februari: Babyzwemmen
Maart: Vertelkastvoorstelling
Moppereend
Maart: Muziekdorp
September: Fotoboekjes door
Renate Heerink
November: Kinderergotherapie
December: Poppenvoorstelling
door Patricia Vossenberg
(Dikkie Dik en Sinterklaas)
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Omschrijving
Leesbevorderingsnetwerk
Voorschoolse Periode
Het leesbevorderingsnetwerk
bestaat uit de bibliotheek en
voorschoolse instellingen.

Doelgroepen
Kinderen 0 – 4
jaar en hun
ouders

Doelstelling
•
Het stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik.
•
Bevorderen van actieve participatie
in cultuur/literatuur
•
Vergroten cultureel bewustzijn
•
Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving

Innovatie

Dienst
Leesbevordering en
media-educatie activiteiten

Te leveren
prestaties

Jeugd en onderwijs

Wijchense Peutermaand
i.s.m. de Eerste Stap.
Samenwerking op het gebied
van activiteiten met andere
Wijchense organisaties:
Speel-o-theek, Plezier in
Bewegen, Praktijk
Kids&Coaching, Muziekdorp,
De Meerval, Happy Heroes,
Renate Heerink
- 25 x bezoeken aan alle
peuteropvanglocaties en
kinderdagopvanglocaties met
voorstelling rond het
Prentenboek van het Jaar
- Voorleespicknick
Peuterinfomarkt en Voorstelling:
120 peuters en (groot)ouders
- Lezing over onderwerp voor
ouders van kinderen van 0-4
jaar in samenwerking met de
eerste stap
Temperamentvolle Kinderen
door Eva Bronsveld: 60
bezoekers
Boekstart
Boekstart in de Kinderopvang,
met aandacht voor de
bouwstenen:
Netwerk en Beleid
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-

Expertise
Collectie
Digitaal Portaal
Leesmedia-plan
Activiteiten
Monitor

Start-met-Boekencollectie
PO Lijsterbesstraat
PO Oudelaan
Het Zuiderpad
De Viersprong
Functie Boekstartcoach op het
consultatiebureau.
Maandag en Donderdag 10:3012:00 uur
Inbedding en verankering taken
van de voorlees- coördinatoren
door een cyclus van
bijeenkomsten waarbij
uitvoering, beleid en
ouderparticipatie centraal staan.
Inspiratiebijeenkomsten voor
Voorleescoördinatoren
Inspiratiebijeenkomst Thema Ik
Inspiratiebijeenkomst Coco kan
het (digitaal)
Ik Begrijp Je:
- voorheen laaggeletterde
ouders zijn taalambassadeurs. - Toeleiders van laaggeletterde
ouders naar DigiTaalhuis en
ROC
- PM’ers en Managers
herkennen laaggeletterdheid op
hun locaties
- Managers KDO kunnen met
ouders communiceren op B1niveau.

P: € 3278,-
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Leesbevordering en
media-educatie activiteiten

Leesbevorderingsnetwerk
Basisonderwijs
Dit leesbevorderingsnetwerk
bestaat uit de bibliotheek, de 16
basisscholen in Wijchen. Het
netwerk kan incidenteel worden
uitgebreid met andere
instellingen, afhankelijk van het
onderwerp of de activiteit (denk
hierbij bijv. aan
Cultuurknooppunt of Marktplaats
Sport).

Kinderen 4 – 12
jaar

•
•
•
•

Het stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik.
Bevorderen van actieve participatie
in cultuur/literatuur
Vergroten cultureel bewustzijn
Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving

Kinderboekenweek
Vliegensvlugge
Verhalenverteller
Kinderboekenweek
20 groepen (gem cijfer: 8,6)
Kleuterbezoeken
6 groepen (gem cijfer: 8,3)
De Nederlandse Kinderjury
Nationale Voorleeswedstrijd
Wijchense Ronde: 6 scholen.
Winnaar Sven keukens (De
Viersprong)
Regionale Ronde: 8 scholen.
Winnaar Amé van Os (De
Bogerd – Rossum)

De binnenschoolse activiteiten
en de Brede School activiteiten
worden uitgevoerd binnen de
Combinatiefunctie Literaire
Vorming en Mediawijsheid (480
uur per jaar. 50% uit
Rijkssubsidie, 50% uit eigen
exploitatie)

VoorleesExpress
12 actieve gezinnen
Talentenatelier:
In het Werkatelier kunnen
kinderen zelfstandig, met
ouders of vrienden activiteiten
uitvoeren rond de 8
intelligenties (MI van Howard
Gardner).
Verkoop Zelfdenktenten aan
bibliotheken in Noord- en ZuidHolland (24 tenten verkocht)
Ontwikkelen iconen 8
intelligenties
Ontwikkelen Opdrachtkaarten
en Materialen Zelfdenktent

P= € 5648,-

Voor binnenschoolse
leesbevordering maakt de
bibliotheek gebruik van de
bouwstenen van de Bibliotheek
op school:
Netwerk en Beleid
Expertise
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-

Collectie
Digitaal Portaal
Leesmedia-plan
Activiteiten
Monitor

Speelhoeve 2 x Groep 6:
Informatievaardigheden met
Geheim Agent A.A.P. (1
bijeenkomst door Corona)
De Viersprong: BeeBot (Tim op
de tegels) 4 bijeenkomsten
Beebot (Tim op de tegels) 3
bijeenkomsten (door Corona)
Wingerd (1 groep 7/8): Literaire
Leesgesprekken over het boek
Gips van Anna Woltz (2
bijeenkomsten door Corona)
Wingerd (1 groep 5/6): Eén
tegen allen (2 bijeenkomsten
door Corona)
Literaire Leesgesprekken rond
boek Dwars door de Storm –
Martine Letterie en Karlijn
Stoffels (Nederland Leest
Junior)
Wingerd Groep 7/8 (10
leerlingen)
Viersprong Groep 7 (21
leerlingen)
Viersprong Groep 8 (28
leerlingen)
Antoniusschool Groep 7/8
Digitaal (32 leerlingen)
Niet doorgegaan door Corona:
- De Buizerd: Boekbabbels
maken (3 groepen)
- De Buizerd: Elfjes maken (4
groepen)
- Sint Jozef: Boekbabbels
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maken (1 groep)
Bijscholings- en
Inspiratiebijeenkomsten voor
leescoördinatoren
Leesbevordering en
media-educatie activiteiten

Leesbevorderingsnetwerk
Voortgezet Onderwijs. Dit
leesbevorderingsnetwerk
bestaat uit de bibliotheek,
Maaswaal College Oosterweg,
Maaswaal College Veenseweg
en ProCollege. Het netwerk kan
incidenteel worden uitgebreid
met andere partners

Jongeren 12-18
jaar

•
•
•
•

Het stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve participatie
in cultuur/literatuur
Vergroten cultureel bewustzijn
Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving

De bibliotheek op School VMBO
wordt uitgevoerd op Maaswaal
College via
samenwerkingsovereenkomst.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de bouwstenen van de
Bibliotheek op school:
Netwerk en Beleid
Expertise
Collectie
Digitaal Portaal
Leesmedia-plan
Activiteiten
Monitor
Jonge Jury
De Weddenschap
Read2Me-voorlees-wedstrijd
17 januari Schoolronde
Maaswaal College Veenseweg:
winnaar Ilja van den Berg.
Geen Provinciale Finale door
Corona
Leerlingpas is tegelijk
bibliotheekpas
Brugklasbezoeken
12 groepen
Bijscholings- en
Inspiratiebijeenkomsten
Voor docenten VO
Twee keer sectievergadering:
doorspreken leesplan
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Speciale kast voor VMBOleerlingen: klas 1 en 2 op de
Jeugdafdeling; Klas 3 en 4 op
Afdeling Volwassenen

Stimuleren Mediawijsheid

Digitale Nieuwsbrief
specifiek

Maatschappelijke stages

Workshops op het gebied
van informatie zoeken en
beoordelen en voorlezen

Allerlei soorten trainingen op het
terrein van :
•
Het ontwikkelen van digitale
vaardigheden
•
Het leren zoeken, vinden en
beoordelen van (digitale)
informatie
•
Het kennis maken met en
bewust worden van de
mogelijkheden en risico’s
van de digitale samenleving
Begeleiding bij het gebruiken
van Officetoepassingen voor
leer- en studiedoeleinden.
Nieuwsbrief leerkrachten in het
basisonderwijs met informatie
over leesbevordering en
projecten van de bibliotheek

Specifieke inzet van jongeren in
het kader van maatschappelijke
stages op het terrein van lezen
en leesbevordering ,
jongereninformatie en
mediawijsheid
• Interactief voorlezen
voor ouders en
beroepskrachten
• Workshop voor
bibliotheekouders van
basisscholen
• Workshop: Hoe vind ik

Alle inwoners in
de gemeente
Specifiek:
•
Basisonderwijs
o Leerlingen
o Leerkrachte
n

Leerkrachten
Basisonderwijs
Docenten VMBO

Jongeren 12-16
jaar

• Ontwikkelen van vaardigheden en
begrip mbt de digitale wereld.
• Zelfstandig leren zoeken, vinden en
beoordelen van informatie
• Verantwoorde participatie in de digitale
samenleving

Aansluiten op
landelijke/provinciale
doorgaande lees- en
mediawijsheid-lijn
Faciliteit leveren aan
belangenorganisaties die
mediawijsheid-cursussen voor
specifieke doelgroepen
organiseren.
Landelijk ontwikkelde
doorgaande mediawijsheid-lijn
aanbieden aan onderwijs (wordt
opgenomen in werkwijze de
Bibliotheek op school)

•
•
•
•
•
•
•

Het aanbieden van betrouwbare
informatie
Klantenbinding
Informeren over aanbod bibliotheek
Ontwikkelen Leesplezier
Promotie van een bestaande dienst
of product

10 nieuwsbrieven in
kalenderjaar
7 Corona-edities van
nieuwsbrief voor Leerkrachten

Actieve deelname aan de
samenleving
Kennismaken met vrijwilligerswerk,
sociaal-cultureel werk enz.

O.b.v. de vraag een aanbod met
aantrekkelijke taken voor
Wijchense jongeren maken.

2 gewone edities

2 maatschappelijke stages 2020
Ouders van
kinderen van 2-6
jaar,
beroepskrachten
psz en onderbouw
basisonderwijs

•
•
•
•

Ontwikkelen van vaardigheden op
het gebied van interactief voorlezen
Cultureel en literair bewustzijn
Taal- en leesbevordering
Bestrijding van taalachterstanden

Op basis van vraag
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Beroepsgerichte stages

Beheer Onderwijs
Productencatalogus mbv
De G!DS

geschikte boeken voor
mijn kinderen ?
• Help, mijn kind leert
lezen: Eerste
Leesboekjes in de
bibliotheek
Inzet van scholieren en
studenten in het kader van een
beroepsgerichte stage.
Ontsluiten en beschikbaar
stellen van producten voor het
onderwijs en de voorschoolse
periode via online
productencatalogus met
bestelmogelijkheid

Scholieren en
studenten

•
•

Leerkrachten
basisonderwijs,
docenten
voortgezet
onderwijs,
pedagogisch
medewerkers
Kinderopvang

Actieve deelname aan de
samenleving
Kennismaking met werkveld

O.b.v. vraag en interne
mogelijkheden

G!DS wordt bijgehouden
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Omschrijving
Allerlei soorten trainingen op het
terrein van :

Doelgroepen
Alle inwoners in de
gemeente

•

Specifiek:
•
ouderen
•
mensen met
weinig digitale
kennis en
vaardigheden

•
•

Leesbevordering en
media-educatie
activiteiten

Het ontwikkelen van digitale
vaardigheden
Het leren zoeken, vinden en
beoordelen van (digitale)
informatie
Het kennis maken met en bewust
worden van de mogelijkheden en
risico’s van de digitale
samenleving

Begeleiding bij het gebruiken van
Officetoepassingen voor leer- en
studiedoeleinden.
Leesbevorderingsnetwerk
Volwassenen. Dit netwerk bestaat uit
de bibliotheek, ROC Nijmegen en
incidenteel met andere partners
binnen het netwerk van de
bibliotheek.

Doelstelling
• Ontwikkelen van vaardigheden
en begrip mbt de digitale wereld.
• Zelfstandig leren zoeken, vinden
en beoordelen van informatie
• Verantwoorde participatie in de
digitale samenleving

Innovatie

dienst
Stimuleren
Mediawijsheid

Geleverde
prestaties

Participatie en Zelfredzaamheid

Faciliteit leveren aan
belangenorganisaties die
mediawijsheid-cursussen voor
specifieke doelgroepen
organiseren.
Zelf diverse cursussen verzorgen
rondom digitale basisvaardigheden.
Digitale inloopochtend op de
Donderdag.
Opleiding gestart rond inlooppunt
digitale overheid vast team en
vrijwilligers DIO.

Volwassenen

•
•
•
•

Stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve
deelname aan de samenleving
Taal- en leesbevordering
Bestrijding van
taalachterstanden

P = € 3024,-

Boekenweek
Weken van het spannende boek
NS Publieksprijs
Week van het luisterboek
Zomerlezen
Nationale Gedichtendag /
Poëzieweek
Week van de Alfabetisering
De principes van Bibliotheek van de
100 Talenten gebruiken om de
activiteiten vorm te geven.
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Alle inwoners in de
gemeente
Specifiek:
Volwassenen vanaf
18 jaar
Specifiek:
Volwassenen vanaf
18 jaar met een
taalachterstand

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen van actieve
participatie in cultuur/literatuur
Vergroten cultureel bewustzijn
Bevorderen van actieve
deelname aan de samenleving
Tegengaan sociaal isolement
Taal -en leesbevordering
Stimuleren taal- en
leesvaardigheden
Voorkomen/verhelpen
taalachterstanden
Stimuleren bibliotheekgebruik
Vergroten mogelijkheden op
arbeidsmarkt

Leesgroepen voor laaggeletterden
(Mee)leesgroepen opgezet i.s.m.
ROC.

Taalcafé
Bibliotheek faciliteert ruimte,
boeken en achtergrondinfo.
Deelname aan de week van de
alfabetisering.
ROC maandagavond groep. Oud
ROC studenten blijven leren onder
begeleiding van een geschoolde
vrijwilliger van de bibliotheek.

Wisselcollectie
verzorgingshuizen en
hospice

Internetcafé voor
ouderen

Wisselcollecties aanbieden aan
verzorgingshuizen en lokale hospice

Bewoners
verzorgings-huizen

•
•
•

Bijeenkomsten voor ouderen rondom
het gebruik van tablets, smartphones
en social media realiseren

Ouderen

•
•
•
•
•

Bevorderen van actieve
deelname aan de samenleving
Samenbrengen ouderen
Taal - en leesbevordering

Actieve deelname aan de
samenleving
Ontwikkelen van
computervaardigheden
Ondersteunen bij
zelfredzaamheid
Tegengaan sociaal isolement
Kennis delen

Ook hebben oud leerlingen zelf een
“leuk leren” groep opgestart op de
donderdagochtend. Zo hebben ze
back up van de DIO vrijwilligers. De
groep is open voor alle
Wijchenaren. Gericht op
laaggeletterden. Start januari 2021
Wisselcollecties uit eigen
bibliotheekcollectie voor 3
verzorgingshuizen en het hospice
aangepast aan de vraag van de
instelling.

P= € 840,M = € 100,-

P = € 160,-

Regelmatige vraaganalyse
instellingen en daarna verder
product ontwikkelen.
Internetcafé voor ouderen in
samenwerking met
MEERVoorMekaar. Uitleg over
gebruik internet en het gebruik van
diverse devices.
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Reïntegreren in
arbeidsproces

WALK &TALK

Mensen die willen reïntegreren in het
arbeidsproces een tijdelijke
arbeidsplek en ondersteuning bieden.

Werkzoekende op een actieve manier
laten netwerken en kennismaken met
werkgevers

Kwetsbare groepen

Specifiek:
Mensen die willen
reïntegreren in het
arbeidsproces
Werkzoekende uit
Wijchen

•

Inzet van mensen die de Nederlandse
taal willen leren.

•
•

Volwassenen van
niet-Nederlandse
afkomst

•

•

Groepsbezoeken

Introductiebezoek waarbij het
zelfstandig materiaal kunnen vinden
centraal staat.

Alle inwoners in de
gemeente

Informatiebijeenkomsten

Organiseren en faciliteren van
bijeenkomsten over lokale thema’s en
thema’s in het kader van Lezen,
Leren, Informeren samen met
mogelijke partners

Alle inwoners in de
gemeente

Wereldvrouwen

Het samenbrengen van vrouwen uit
Wijchen met verschillende
sociaal/culturele achtergronden
Tijdens een ladiesnight.

•
•

•
•
•
•

Alle vrouwen uit
Wijchen vanaf 15
jaar

Max. 5 tegelijk voor additionele
taken
5 lopende re-integratieprocessen

•

Taalstages

Actieve deelname aan de
samenleving

•
•
•
•

Actief netwerken
Kennismaken met andere
werkzoekenden
Leren van elkaar en
werkgevers.
Actieve deelname aan de
samenleving
Tegengaan sociaal isolement
Bestrijden van
taalachterstanden
Zelfstandig leren zoeken,
vinden en beoordelen van
informatie
Stimuleren bibliotheekgebruik
Actieve deelname aan de
samenleving
Sociale cohesie
Lokaal (cultureel) bewustzijn

Ontmoeting
Inspiratie
Sociale cohesie
Cultureel bewustzijn

Een maal per maand een
bijeenkomst.
Samenwerking met ’t werkt Wijchen
Voorbereid in 2020, opening in
2021
O.b.v. vraag en passend bij interne
mogelijkheden

P= 900,-

Aanbod op maat voor ROC en
vluchtelingenwerk

Bibliotheek organiseert lezingen
rond thema Gezondheid en lokale
onderwerpen.

Bibliotheek geeft instellingen en
individuen de mogelijkheid zelf
lezingen te organiseren op de
Vloer.
Samenwerking Mozaiek,
MeerVoormekaar, VWON en
Bibliotheek Wijchen.
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Omschrijving
Leesbevorderingsnetwerk
Volwassenen. Dit netwerk bestaat uit
de bibliotheek, ROC Nijmegen en
incidenteel met andere partners
binnen het netwerk van de
bibliotheek.

Doelgroepen
Volwassenen
Alle inwoners in
de gemeente
Specifiek:
Volwassenen
vanaf 18 jaar

Doelstelling
•
Stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik
•
Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving
•
Taal- en leesbevordering
•
Bestrijding van taalachterstanden

Innovatie

Dienst
Leesbevordering en
media-educatie
activiteiten

Geleverde
prestaties

Persoonlijke ontwikkeling

Boekenweek
Weken van het spannende boek
NS Publieksprijs
Week van het luisterboek
Zomerlezen

Specifiek:
Volwassenen
vanaf 18 jaar met
een ingelopen
taalachterstand

•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen van actieve participatie
in cultuur/literatuur
Vergroten cultureel bewustzijn
Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving
Tegengaan sociaal isolement
Taal -en leesbevordering
Stimuleren taal- en
leesvaardigheden
Stimuleren bibliotheekgebruik

Nationale
Gedichtendag/Poëzieweek
Week van de Alfabetisering
De principes van Bibliotheek
van de 100 Talenten gebruiken
om de activiteiten vorm te
geven.

Leesgroepen
6 leesgroepen, max. 84
deelnemers
Bibliotheek faciliteert ruimte,
boeken en achtergrondinfo.
Beheer digitale
publieks-informatie
mbv De G!DS

Verzamelen, ontsluiten en
beschikbaar stellen van digitale
publieksinformatie tbv specifieke
lokale portals

Alle inwoners in
de gemeente;
afhankelijk van
doelgroep portal

Professioneel, onafhankelijk,
betrouwbaar en structureel beheer
informatievoorziening van
(gemeentelijke) portals

G!DS wordt bijgehouden.
Vanuit de IDO is een nieuwe
impuls gegeven aan alle
gegevens die de bibliotheek kan
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Educatieve
activiteiten

Een programma voor alle volwassen
inwoners van Wijchen voor het Nonformele leren.

Alle inwoners van
Wijchen van 18
jaar en ouder

•
•

Programmering wordt neergezet
vanuit de visie van de Bibliotheek van
de 100 talenten

•

•

•
•

Samenwerking
Wijchen Gezond

In 2019 willen wij samen met Wijchen
gezond een programmalijn hebben
ontwikkelt specifiek voor Wijchen rond
om (preventieve) gezondheid en
welbevinden.

Alle inwoners van
Wijchen

•

De wensen en behoeften van de
inwoners van Wijchen staan
centraal.
Het doel van het bibliotheekwerk
staat centraal. We leveren een
bijdrage vanuit onze inhoud.
We blijven ruimte bieden aan de
ontwikkeling van de specifieke
talenten die in iedere inwoner schuilt.
We kijken breder dan de
kernactiviteiten rond
taalontwikkeling.
In aansluiting op onze gemeentelijke
opdracht hebben we speciaal
aandacht voor kwetsbare groepen
binnen Wijchen. Tegelijkertijd zijn we
er nadrukkelijk voor alle
Wijchenaren.
Samenwerking met (lokale) partners
We blijven innovatief en agendasettend, we dagen uit.

In de programmalijn is de
samenwerking tussen bibliotheek,
Wijchen gezond en gemeente
Wijchen helder beschreven. Inclusief
eigenaarschappen, opdrachtgevers
en andere rollen.

Andere doelen sluiten aan bij educatieve
activiteiten.

zetten in G!ds.
Minimaal 10 cursussen/
workshops/lezingen
Minimaal 3000 DCU
Minimaal 7 deelnemers per
activiteit
70% van de deelnemers is
woonachtig in de gemeente
Wijchen.

Een jaarprogrammering waarin
alle talenten en thema’s aanbod
komen.
Door Corona zijn activiteiten
verzet. Hierdoor zijn curssusen
soms later afgelopen. Nieuwe
seizoen is daardoor ook later
opgestart. Andere activiteiten
zijn voor online doorgegaan.
Denk hierbij aan de activiteiten
rondom het thema suikerfeest.
Ontmoetingcafés
Lezingen
Workshops
Achtergrondinformatie digitaal
en collectie
Wijchen Gezond heeft een
bestuurswisseling doorgemaakt
in 2020. Hierbij is ook hun
werkwijze en visie opnieuw
onder de loep genomen. De
bibliotheek heeft hierin besloten
wel te blijven ondersteunen
door facilitering en kennisdeling
maar geen bestuursrol op zich
te nemen.
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