Productenboek de Bibliotheek Wijchen Resultaten 2017

Fysieke Bibliotheek diensten verbonden aan de fysieke vestigingen in Wijchen en
Bergharen
Dienst
Collectie

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.

Doelgroepen
Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek:

Kinderen van 0 –
16 jaar en hun
ouders

Mensen met een
lees-, taal- en
informatie-achterstand

Minder mobiele
mensen

Ouderen

Leesgehandicapten

Anders talige

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.
De collectie biedt ruimte aan alle zes
thema’s: Taal en Verhaal, Ontmoeting
en Debat, Kunst en Cultuur, Leven en
Gezondheid, Digitaal en Mediawijs,
Werk en Geld

Resultaten 2017
Totale collectie: 1,25 band per
inwoner afgestemd op wensen en
behoeften inwoners van Wijchen,
o.b.v. collectiebeleidsplanen
collectieprofielen en d.m.v.
rationeel collectioneer-methode via
Gelders centraal collectioneren.
Aantal banden 51.210.

Innovatie

Lokale bibliotheek-catalogus,
inclusief “mijnbibliotheek”
Beschikbaar via internet en tablets
in de bibliotheek.
Landelijk aanbod digitale catalogi
en databanken beschikbaar.
Aangesloten op de catalogus van
de Gelderse samenwerkende
bibliotheken en de Nationale
Bibliotheek Catalogus als
onderdeel van de digitale
infrastructuur. Catalogus e-books
en Muziekweb opgenomen in onze
catalogus.
Streaming muziek luisteren

Collectie bestaat ook uit kennis
in de hoofden van
medewerkers en inwoners van
Wijchen die gedeeld wordt.

Taalhuis collectie is geactualiseerd
en wordt in 2018 verder up to date
gebracht.

P=340,M=500,-
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De collectie voor
laaggeletterden en anderstalige
is toegankelijk bij het Taalhuis

Samen met lokale partners van het
Taalhuis wordt de Taalpuntcollectie
uitgebreid voor het Taalhuis

Voor laaggeletterden zijn er op elk
van de leesniveaus voldoende
boeken beschikbaar
Digitale oefenprogramma’s
beschikbaar

Informatie
voorziening

Fysieke informatiefunctie:
Het fysiek en digitaal
beantwoorden van vragen van
gebruikers 'op maat" en indien
nodig doorverwijzen naar
andere instellingen
Informatiepunt lokale
informatie:
Verzamelen en beschikbaar
stellen van lokale informatie
m.b.t. activiteiten, cursussen
en gemeentelijke overheid

Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek:

De doelgroepen vd
informatiepunten

Kinderen van 0 –
16 jaar en hun
ouders

Mensen met een
lees-, taal- en
informatieachterstand

Minder mobiele
mensen

Ouderen

Leesgehandicapten

De iPadtafel die uitnodigt tot
discussie.
Verzamelen en beschikbaar
stellen van (speciale)
materialen ten behoeve van
kinderen met leesmoeilijkheden







Het aanbieden van betrouwbare
informatie.
Het stimuleren van
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 bevorderen van de sociale
cohesie

Centrale:
Alle openingstijden: 2 gastvrouwen
en een receptiemedewerker
aanwezig voor de basisvragen. Op
piektijden altijd 2 Publieksteammedewerkers aanwezig voor
inhoudelijke informatie.
Voorbereiden verbeterde
dienstverlening in 2018
Bergharen:
Jan van Geldercollectie
1 medewerker publieksteam
tijdens openingstijden met focus
op doelgroepen Bergharen.

Thema’s
De Tafel van: Leven en Gezondheid,
Ontmoeting en Debat

De Tafel van.. die uitnodigt tot
gesprek.

Makkelijk
Lezen Plein



De iPadtafel: Ontmoeting en Debat
Jeugd 8-14jaar
Specifiek:
kinderen met
leesproblemen, dyslexie
enz.

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening
Thema: Taal en Verhaal

In beide vestigingen is een MLP
aanwezig.

P=420,-

P=1050,-
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Taalhuis

Werknemers en vrijwilligers
zorgen voor de informatie
voorziening en toeleiding naar
onze partners.
Verzamelen en beschikbaar
stellen van (speciale)
materialen in het kader van
laaggeletterdheid en
inburgering.
Er worden verschillende
activiteiten georganiseerd
vanuit de visie van het taalhuis

Mensen met een lees-,
taal- en
informatieachterstand
vanaf 14 jaar of hun
kinderen (VVE)

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening

Specifiek:

Inburgeraars

ROC-leerlingen
NT1, NT2

Intermediairs
en begeleiders



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.



Elke woensdagochtend is er
een inloopspreekuur inde
Bibliotheek Wijchen. Hier gaat
het vooral om toeleiding naar
andere organisaties binnen de
samenwerking of trajecten 1
op 1 met vrijwilligers van de
bibliotheek.



Bestaande initiatieven als
Kleintje Koffie, leesgroep
laaggeletterden en internet
café voor ouderen hebben een
evaluatie gehad. De
verbeterpunten als meer pr,
gerichtere thema’s en gasten
zijn meteen opgepakt.



Er is een overleg met VWON
om per 16 januari 2018 elke
dinsdag een taalcafé voor
NT2’ers te hebben.



Bij de provincie is een pitch
gegeven om extra subsidie te
krijgen voor het Project “Ik
begrijp je”. een
toeleidingstraject voor
laaggeletterde ouders. Tevens
promotie van voorlezen. Een
samenwerking tussen ROC,
Stichting lezen en schrijven,
KOV de eerste stap en De
Bibliotheek Wijchen. Er is al
€5000,- toegekend door
Rijnbrink

Thema: Taal en Verhaal, Werk en
Geld, Leven en Gezondheid

P=840,-

P=665,-
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Aangepast
Lezen Punt

De Digitale
Bibliotheek

Verzamelen en beschikbaar
stellen van speciale materialen
en apparatuur ten behoeve van
blinden, slechtzienden,
dyslectici en anders
leesgehandicapten.
Doorverwijzen naar
dienstverlening van
aangepastlezen.nl

Leesgehandicapten van
alle leeftijden

Digitale toegang bieden tot
informatie op het Internet en
speciale databanken door het
beschikbaar stellen van
internet-werkplekken.

Alle inwoners in de
gemeente

De mogelijkheid bieden voor
Officetoepassingen voor leeren studiedoeleinden.
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.

Zelfde als de collectie en
informatievoorziening

In centrale vestiging een
Aangepast Lezen Punt aanwezig.

Thema: Taal en Verhaal

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

 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
Thema: Digitaal en Mediawijs

Door Wifi overal digitale
werkplekken mogelijk.
8 internetwerk-plekken met
Officemogelijk-heden aanwezig
Meerdere fysieke
studiewerkplekken aanwezig.
5 narrow casting schermen voor
digitale informatievoorziening.
Ook zijn er op verschillende
niveaus cursussen geweest
rondom LinkedIn, Videobewerking
en andere digitale vaardigheden.
Elke vrijdag is er een Internetcafé
waarbij mensen geholpen worden
met hun Digitale vragen.
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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
en het delen van informatie en
kennis.
Programmeren van activiteiten
op:
De Inspiratiewand
De Tafel van…
I padtafel
Het Lokaal
De Vloer
Het Werkatelier
De Mooie Dingen Wand
De Weide

Gratis of
gereduceerd
bibliotheeka
bonnement

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

Alle inwoners in de
gemeente
Specifiek

mensen met weinig
financiële
mogelijkheden

Mensen met een
lees-, taal- en
informatieachterstand

Inburgeraars

Jeugd 0 – 16 jaar

Ouderen







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

 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

Centrale vestiging:
Minimaal 54 uur/week geopend
Bergharen:
Zomer 2017 heringericht, daarna
ruimere openingstijden met
toezicht door de Zandloper
gerealiseerd. Totaal 11 uur per
week geopend.
Zelfservice in beide vestigingen.

Thema: Ontmoeting en Debat








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

Aantal bezoekers centrale
gemiddeld per maand 11.893

Contributievrijdom tot 18 jaar
Betaald 18+jaarabonnement
+ Promotieacties en nieuwe
inwonersactie
+ Tijdelijk abonnement
+ Mini-abo voor weinig-leners
+ Gereduceerd tarief voor ROCdoelgroep
+Gastlenen voor onze leden in alle
bibliotheken
+leerlingpassen maaswaalcollege
ingevoerd als bibliotheekpas
waardoor zij hiermee kunnen lenen

P=2260,M=250,-
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Presentatie
collectieonderdelen

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

Alle inwoners in de
gemeente






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

Thema: Taal en Verhaal

Collectie wordt gepresenteerd op
basis van principes van De
Bibliotheek van 100 Talenten.
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”)
Presentaties Inspiratiewand:
Januari: Vincent Cantrijn
Februari: Jan Bos –
Gevangenis Grave
April: Collages – Ana
Karina Maduro
Mei: Annie MG Schmidt
Juni: Pastelschilderijen –
Fenneke Goutbeek
Juli: Bert Reuvers –
Schilderijen
Augustus: Jeltje Bosch –
Schilderijen
September: Expositie
cursisten ROC laag
geletterdheid en
gezondheid
Oktober: Expositie
kloosterorde
November: Petra Verdonk
– Keramiek
December: Hans van
Mameren Tijl Uilenspiegel

De tafel
van..

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

Alle inwoners van de
gemeente
Specifiek: volwassenen





Bevorderen van actieve deelname
aan de samenleving
Beschikbaar stellen van
betrouwbare informatie
Kennis delen



Julia Arnscheidt met
schrijven voor vrouwelijke
ZZP-ers
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Presentatie met collectie en
digitale middelen.
De Vloer

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

Alle inwoners van de
gemeente

Faciliteit bieden aan derden om
eigen activiteiten uit te voeren.

Alle inwoners van de
gemeente

Thema: Leven en Gezondheid,
Ontmoeting en Debat

Actieve deelname aan de
samenleving

Bevorderen van actieve
participatie in cultuur

Inspireren
Thema: Ontmoeting en Debat, Taal
en Verhaal, Leven en Gezondheid,
Kunst en Cultuur




















6x De Koffie is Verrig.
Poëzie ochtend door Ben
Willems
Lezing: Verleiden of
gedogen..? Joop de Vette
en Ed Molenaar
Lezing: Vincent Cantrijn
neemt u de wereld over
Lezing: Zoektocht naar een
tweede aarde door Arno
Krielen
Lezing: Compassie door
Will van Geel
Lezing: Wijchens
Industrieel erfgoed
Lezing: Een leven zonder
stress is geen leven?! Door
Itoo
Lezing/wandeling:
Wijchens Meer
Lezing: Voorbij Dyslexie
Lezing:Tijd voor creativiteit
Lezing:Vertragen op de
werkvloer
Lezing Hoe sterk sta jij in
het leven?
Informatieavond de eerste
stap over ‘gezond eten en
drinken’, ‘bewegen’ en
‘peuters en
beeldschermen’
Workshop: Fit in, Fit Out
Zwangerschap
Bekkenfysiotherapeut
Popkoor Dicapelli
Lezing: Doof zijn maar er
wel bij horen Iris Wijnen
en Ilona van Dinteren
Lezing Persoonlijk
Leiderschap Anneke
Durlinger
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Lezing: Alles eruit halen
wat erin zit… maar dan
anders- Rienk Geertsma
Lezing: Kloosterorde en
klooster in het land van
Maas en Waal tot 1600 –
Wim Kattenberg
Lezing: Dubbele Moord
Woezik Samenwerking
stichting Tweestromenland
Lezing: Het
Sinterklaasverhaal – Will
van Geel

Jeugdactiviteiten:







iPadtafel

Bedoeld om gesprekken en
kleine discussies te
programmeren, geschikt voor
opname door de Wijchense
Omroep of Wijchen TV

Alle inwoners van de
gemeente




Actieve deelname aan de
samenleving
Kennis delen



Thema’s: Ontmoeting en Debat



Boekpresentatie: Kleintje
Alfabet
Pippi Langkousspelletjes
door Plezier in Bewegen
Pippi Filmdagen (4
donderdagmiddagen in
Zomervakantie)
Brugklasbezoeken
Reggie Naus
(Kinderboekenauteur)
vertelt over Trubbel de Trol
Kleuterbezoeken rond Dit
is een boek vol monsters
Kerstfilm: The
PolarExpress
De mensen Bingo. Een
groot succes met ruim 45
deelnemers. Wijchenaren
hebben elkaar echt
ontmoet deze avond. En
vooral mensen met wie je
normaal geen gesprekken
voert. April en oktober
2017
12x spreekuur WijWijchen

P=565,25
M=150,-
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Het Lokaal

Voor kleine bijeenkomsten en
workshops.

Alle inwoners van de
gemeente





Actieve deelname aan de
samenleving
Kennis delen
Inspireren

Thema’s: Taal en Verhaal,
Ontmoeting en Debat























Hoe word ik mijn eigen
dieet goeroe door Kathelijn
van Dongen
Workshop TeGek!?Talk
Dorien te pas
Waar ontmoet u uzelf
echt? Martine Huurman
Hoorcolleges Spinoza
Twee schrijfcafe’s
Themagroep ouders van
kinderen met autisme
Themagroep borderline
voor familie en vrienden
Cursus EFT grip op stress
Cursus creatief denken en
doen
Cursus illustreren kun je
leren
Cursus hoe maak je jezelf
sterker
Workshop krijtpastel door
Fenneke Goutbeek
Workshop collages maken
Anna Karina Maduro
Cursus Spaan beginners en
gevorderden
Cursus Frans beginners en
conversatie
6 leesgroepen
Studiekring voor ouderen
Wijchen
Hoorcollege de Verlichting
Herm Gerits
LinkedIn basis Anton
Honing
LinkedIn gevorderden –
Anton Honing
Cursus Doe meer met je
video-opnames – Marc van
Kampen
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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

Thema’s: Kunst en Cultuur, Taal en
Verhaal

Minimaal 10 activiteitenthema’s
per jaar
MediaMaandagMiddag:
- Boekenvlog
- StopMotion
- Strip maken
- Van Blog naar Vlog
Andere workshops
- Collageworkshop Ana Karina
Maduro
- Pasteltekenen Fenneke Goutbeek
- SPOENK je zomer
zomerprogramma rond Pippi
Langkous
- Pippi Leesbingo
- Illustratieworkshop Pippi door
Marloes Veelenturf
- Pippi-collages maken
- Kinderboekenweek
-- Griezelhuis/Griezelgrot
-- Voorlezen in Griezelhuis
- Pietenkamer
-- Pietengym
-- Pieten-oefenparcours
-- Sinterklaasverhalen voorlezen

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

Thema’s: Kunst en Cultuur

Minimaal 24 exposities per jaar
Tentoonstelling
Kunstproject ’t Palet
Kinderjury
Boekpresentaties rond
verschillende thema’s
Sem en zijn boomhut:
project van Daniëlle Krijt
en Marloes Veelenturf met
kinderen van De Buizerd
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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

Thema’s: Taal en Verhaal,
Ontmoeting en Debat,
Leven en Gezondheid

Elke week een activiteit voor
peuters en kleuters
26 activiteiten geweest. Dit is
afwisselend een voorleesactiviteit
en gasten van Wijchense
organisatie die ouders informatie
geven over opvoeding en
opgroeien.
o.a. Kids2Move, Logopediepraktijk
Wijchen, Babygebaren en Spelen
en Speelgoed
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Omschrijving
Landelijk digitaal
informatieaanbod op het
terrein van lezen en
literatuur overal te
raadplegen.

Doelgroepen
Alle inwoners in
de gemeente

Aanwinstenlijsten,
attenderingen,
leesadviezen

Doelstelling

Het stimuleren van het lezen
en bibliotheekgebruik.

Bevorderen van actieve
participatie in
cultuur/literatuur

Vergroten cultureel bewustzijn
Thema’s: Taal en Verhaal

Landelijk aanbod beschikbaar
Attendering o.b.v actualiteit en vraag via
digitale nieuwsbrief, flyers, displays,
narrow casting, medew. Publieksteam en
mijnbibliotheek.
Inzetten van sociale media om aanbod
onder de aandacht te brengen en om
met klanten in contact te komen.
App Iguana Library gelanceerd met alle
functies van mijnbibliotheek inclusief
extra attenderingen en herinneringen.
Vakantiebieb app beschikbaar
Luisterbieb app beschikbaar
e-books app beschikbaar

Leesbevordering
en mediaeducatie
activiteiten

Leesbevorderingsnetwerk
Voorschoolse Periode
Het
leesbevorderingsnetwerk
bestaat uit de bibliotheek
en voorschoolse
instellingen.

Kinderen 0 – 4
jaar en hun
ouders






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

Bibliotheek profileert zich op social
media zoals Facebook, Twitter en
Instagram
Wijchense Peutermaand
i.s.m. de Eerste Stap en andere PSZ’en,
MEERVoorMekaar, CJG, ROC, Speel-otheek
Bezoeken aan alle peuterspeelzalen met
de voorleesvoorstelling de kleine walvis.
30 voorstellingen.

Innovatie

Dienst
De Digitale
Bibliotheek

Te leveren
prestaties

Kernfunctie Lezen : mede ihkv Rijksbeleid Kunst van Lezen
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Thema’s: Taal en Verhaal, Digitaal
en Mediawijs

Voorleespicknick met Jochem van Gelder
met ruim 60 peuters en ouders.
Peuterinfomarkt met 14 Wijchense
organisaties
Boekstart
Boekstart in de Kinderopvang
Start met Boeken-collectie
Wekelijkse Kleintje Koffie-activiteit
Voor de invulling van de activiteiten
gebruiken we de Bibliotheek van de 100
Talenten als uitgangspunt
Inbedding en verankering taken van de
voorleescoördinatoren door een cyclus
van bijeenkomsten waarbij uitvoering,
beleid en ouderparticipatie centraal
staan.
Met Voorschoolse partners
ouderavonden organiseren.

Leesbevordering
en mediaeducatie
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.

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

Thema’s: Taal en Verhaal, Digitaal
en Mediawijs

-

Groepsontvangst Schakelklas
Paschalisschool
Groepsontvangst Vliegensvlug
Wegwijs in de bieb –
Antoniusschool
Groepsontvangst Warboel in de
bieb – Boskriek, Speelhoeve en
Palet

Kinderboekenweek
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aan Cultuurknooppunt of
Marktplaats Sport).

-

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)

-

Vliegensvlugge Verhalenverteller
Groep 7 en 8: 13 groepen
(waardering: 8,2)
Kleuterbezoeken Dit is een boek
vol monsters: 30 groepen
(waardering: 7,7)
Auteursbezoek Reggie Naus
Elke werkdag voorlezen
Griezelhapjes door
maatschappelijk stagiaire
Griezelspellenmiddag
Speelotheek
Randprogrammering
Waanzinnige Boomhut,
voorstelling in ’t Mozaïek

De Nederlandse Kinderjury
Nationale Voorleeswedstrijd
Wijchense Finale 11 februari: Bente
Overman (Roncalli)
Regionale Finale 11 maart: Tijn
Smeeman
Voorleesvisite
Voor de invulling van de activiteiten
gebruiken we de Bibliotheek van 100
Talenten als uitgangspunt
Voor leesbevordering binnen school
maakt de bibliotheek gebruik van de
bouwstenen van de Bibliotheek op
school:
Netwerk en Beleid
Expertise
Collectie
Digitaal Portaal
Leesmedia-plan
Activiteiten
Monitor
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-

Collectie gesaneerd: Boskriek,
Speelhoeve, Sint Jozef en Roncalli

-

Aanschaf collectie: Speelhoeve, SintJozef

-

Lessen Informatievaardigheden op
Paulusschool, Antoniusschool,
Roncalli, Boskriek, ’t Palet, de
Viersprong

-

Ouderavond Boskriek over
Informatievaardigheden (bibliotheek)
en Mediawijsheid (MEERvoorMekaar)

-

Vrijdagatelier Viersprong:
Programmeren met Scratch (8
bijeenkomsten)

P=396,-

-

Vrijdagatelier Viersprong: Zoeken
met Google (6 bijeenkomsten)

P=297,-

-

Vliegensvlugge Verhalenverteller
rond De Romeinen: De Trinoom

-

Vliegensvlugge Versjesverteller rond
Lente: De Trinoom

Activiteiten voor Brede Scholen in
Wijchen, zoals Leesclub, Programmeeractiviteiten en dergelijke
-

Vliegensvlugge Versjesverteller rond
Winter: BSO-groepen van de eerste
stap

Bijscholings- en Inspiratiebijeenkomsten
voor leescoördinatoren

P=1650,-
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Leesbevordering
en mediaeducatie
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 12-16
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

Jonge Jury
Read2Me-voorlees-wedstrijd
Wijchense winnaar: Gwen Lamers
Gwen heeft deelgenomen aan de
Provinciale Finale, maar heeft helaas
niet gewonnen
Leerlingpas is tegelijk bibliotheekpas

Thema’s: Taal en Verhaal, Digitaal
en Mediawijs

Brugklasbezoeken: 15 groepen
ontvangen
De principes van Bibliotheek van de 100
Talenten gebruiken om de activiteiten
vorm te geven.
-

Goede doelencampagne Maaswaal
College Veenseweg

De ontwikkelingen van de Bibliotheek op
school VO volgen. Met het VMBO een
structurele samenwerking opzetten.
-

Bijscholing docenten Nederlands
Maaswaal College Oosterweg i.h.k.v.
de Bibliotheek op School VO

P=297,-

-

Digitale bibliotheekles voor
tweedeklassers VMBO met
opdrachten in de bibliotheek

P=330,-

Leesbevordering
en mediaeducatie
activiteiten

Leesbevorderingsnetwerk
Volwassenen. Dit netwerk
bestaat uit de bibliotheek,
ROC Nijmegen en

Volwassenen
vanaf 16 jaar




Stimuleren van het lezen en
bibliotheekgebruik
Bevorderen van actieve
deelname aan de samenleving

Aansluiten op landelijke/provinciale
doorgaande lees- en mediawijsheidlijn
Aan alle landelijke acties van de
Koninklijke Bibliotheek wordt
deelgenomen.
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incidenteel met andere
partners binnen het
netwerk van de
bibliotheek.




Taal- en leesbevordering
Bestrijding van
taalachterstanden

Boeken rondom de thema’s worden
extra in het spotlicht gezet. Zowel in de
fysieke bibliotheek als via de digitale
wegen/social media.

Thema’s: Taal en Verhaal, Digitaal
en Mediawijs

Leesgroepen

Alle inwoners in
de gemeente



6 leesgroepen, Max. 84 deelnemers

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.
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Wisselcollectie
verzorgingshuize
n en hospice

Wisselcollecties aanbieden
aan verzorgingshuizen en
lokale hospice

Bewoners
verzorgingshuizen





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

Thema’s: Taal en Verhaal

Wisselcollecties uit eigen bibliotheekcollectie voor 3 verzorgingstehuizen en
het hospice aangepast aan de vraag van
de instelling.
Vraaganalyse instellingen en daarna
verder product ontwikkelen.
5 collecties gewisseld bij La Verna, De
Muts en Meander

Boeken dienst
aan Huis

Het bezorgen van
bibliotheekmaterialen aan
huis voor aan huis
gebonden leden.

Minder mobiele
mensen






Leesplezier
Bevorderen van deelname aan
de samenleving
Stimuleren taal- en
leesvaardigheden
Tegengaan sociaal isolement

Thema’s: Ontmoeting en Debat

Aantal BAH-leden o.b.v. behoefte, niet
gemaximeerd
12 leden
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Omschrijving
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.

Nieuwe
Mediacafé
voor ouderen

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

Doelgroepen
Alle inwoners in
de gemeente
Specifiek:

ouderen

Basisonderwijs
o Leerlingen
o Leerkrachten

mensen met
weinig
digitale
kennis en
vaardigheden
Ouderen

Doelstelling
 Ontwikkelen van
vaardigheden en begrip
m.b.t. de digitale wereld.
 Zelfstandig leren zoeken,
vinden en beoordelen van
informatie
 Verantwoorde participatie in
de digitale samenleving
Thema’s: Digitaal en Mediawijs

Faciliteit leveren aan
belangenorganisaties die
mediawijsheidcursussen voor
speciale doelgroepen
organiseren.
Landelijk ontwikkelde
doorgaande mediawijsheidlijn
aanbieden aan onderwijs
(wordt opgenomen in
werkwijze de Bibliotheek op
school)
10x e-bookspreekuur







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

Nieuwe mediacafé voor
ouderen in samenwerking met
MEERvoorMekaar.
Deze doorstart zomer 2018 was
zeer vgeslaagd!

Innovatie

Dienst
Stimuleren
Mediawijsheid

Te leveren
prestaties

Kernfunctie Leren: mede ihkv Rijksbeleid Mediawijsheid
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Thema’s: Digitaal en Mediawijs,
Ontmoeting en Debat
Re-integreren
in
arbeidsproces

Mensen die willen re-integreren in
het arbeidsproces een tijdelijke
arbeidsplek en ondersteuning
bieden.

Kwetsbare
groepen
Specifiek:
Mensen die willen
re-integreren in
het arbeidsproces

Dagbesteding

Maatschappelijke stages

Taalstages

Educatieve
activiteiten

Mensen die mee willen doen in het
arbeidsproces een arbeidsplek
bieden
Specifieke inzet van jongeren in
het kader van maatschappelijke
stages op het terrein van lezen en
leesbevordering ,
jongereninformatie en
mediawijsheid

Inzet van mensen die de
Nederlandse taal willen leren.

Een programma voor alle
volwassen inwoners van Wijchen
voor het Non-formele leren.

Kwetsbare
groepen

Jongeren 12-16
jaar



Alle inwoners van
Wijchen van 18
jaar en ouder

4 medewerkers werkzaam in
het kader van re-integratie

Thema’s: Werk en Geld, Leven
en Gezondheid






Volwassenen van
niet-Nederlandse
afkomst

Actieve deelname aan de
samenleving

Actieve deelname aan de
samenleving

4 medewerkers werkzaam in
het kader van dagbesteding

Thema’s: Werk en Geld,
Leven en Gezondheid
Actieve deelname aan de
samenleving
Kennismaken met
vrijwilligerswerk, sociaalcultureel werk enz.

4 leerlingen voor
maatschappelijke stages
geplaatst

Thema’s: Leven en
Gezondheid, Ontmoeting en
Debat

Actieve deelname aan de
samenleving

Tegengaan sociaal
isolement

Bestrijden van
taalachterstanden
Thema’s: Taal en Verhaal,
Leven en Gezondheid, Werk en
Geld

De wensen en behoeften
van de inwoners van
Wijchen staan centraal.

5 taalmaatjesprojecten

De bibliotheek Wijchen heeft de
afgelopen twee jaar een stevig
en gevarieerd programma
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Programmering wordt neergezet
vanuit de visie van de Bibliotheek
van 100 talenten









Beroepsgerich
te stages

Inzet van scholieren en studenten
in het kader van een
beroepsgerichte stage.

Scholieren en
studenten




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 veel 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.
Actieve deelname aan de
samenleving
Kennismaking met
werkveld

Thema’s: Werk en Geld

opgezet. Mensen weten ons
steeds beter te vinden.
De focus voor de komende tijd
is Gezondheid. Preventief en
informatief. In de brede zin van
het woord.
Belangrijke samenwerking
partners zijn Wijchen gezond,
Gezondheidsmakelaar Wijchen,
Gemeente Wijchen.
Fit door het leven is niet van
start gegaan in december
2017. Evaluatie heeft laten zien
dat dit niet de juiste tijd van
het jaar is en de marketing en
thema’s moesten worden
aangescherpt. In 2018 gaat dit
project alsnog groots van start
Online cursussen van de
Koninklijke Bibliotheek
beschikbaar voor leden
O.b.v. vraag

P:2260,M300,-
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Groepsbezoek
en

Introductiebezoek waarbij het
zelfstandig materiaal kunnen
vinden centraal staat.

Alle inwoners in
de gemeente




Workshops op
het gebied
van informatie
zoeken en
beoordelen en
voorlezen





Interactief voorlezen voor
ouders en
beroepskrachten
Workshop voor
bibliotheekouders van
basisscholen
Workshop: Hoe vind ik
geschikte boeken voor
mijn kinderen?

Ouders van
kinderen van 2-6
jaar,
beroepskrachten
peuterspeelzalen
en onderbouw
basisonderwijs

Zelfstandig leren zoeken,
vinden en beoordelen van
informatie
Stimuleren
bibliotheekgebruik

Aanbod op maat voor ROC,
Vluchtelingenwerk, V.O. en
B.O.

Thema’s: Taal en Verhaal

1x Taalcoaches
1x ROC studenten
2x rondleidingen inburgeraars



Op basis van vraag





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

Thema’s: Taal en Verhaal
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Omschrijving
Landelijk digitaal
informatieaanbod via
databanken en e-books

Doelgroepen
Alle inwoners in
de gemeente

Doelstelling
 Het aanbieden van betrouwbare
informatie.
 Het stimuleren van zelfstudie en
maatschappelijke participatie.
 Het drempelloos beschikbaar
stellen van informatie en
kennis.
Thema’s: Digitaal en Mediawijs

Landelijk aanbod beschikbaar,
waaronder databanken,
(muziek)catalogi en cursussen
NBC is beschikbaar en wordt
actief ingezet op de website en
cataloguspc’s
Aangevuld met Theorie.nl:
oefenen voor rijbewijs auto,
brommer en motor

Innovatie

dienst
De Digitale
Bibliotheek

Te leveren
prestaties

Kernfunctie Informeren
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Digitale
Nieuwsbrief
algemeen

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

Alle inwoners
vanaf 18 jaar in
de gemeente

 Het aanbieden van betrouwbare
informatie.
 Diensten en producten onder de
aandacht brengen
 Het drempelloos beschikbaar
stellen van informatie en
kennis.
 Klantenbinding

Digitale nieuwsbrief die minimaal
1x per week uit komt met VmjBaanbiedingen naar maillijst:
klanten en geïnteresseerden
1000 adressen
Nieuwsbrief voor
Boekstartouders (ook met
specifieke VmjB-aanbiedingen)

Thema’s: Digitaal en Mediawijs

Werkwijze van nieuwsbrieven is
gestandaardiseerd
622 gebruikers

Digitale
Nieuwsbrief
specifiek

Nieuwsbrief leerkrachten in het
basisonderwijs met informatie
over leesbevordering en
projecten van de bibliotheek

Leerkrachten
Basisonderwijs







Beheer
digitale
publieksinformatie
mbv De G!DS

Verzamelen, ontsluiten en
beschikbaar stellen van digitale
publieksinformatie t.b.v.
specifieke lokale portals

Alle inwoners in
de gemeente;
afhankelijk van
doelgroep
portal

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

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

10 nieuwsbrieven in kalenderjaar
264 gebruikers

Thema’s: Digitaal en Mediawijs
Professioneel, onafhankelijk,
betrouwbaar en structureel beheer
informatievoorziening van
(gemeentelijke) portals
Thema’s: Leven en Gezondheid

Actieve deelname aan de
samenleving

Sociale cohesie

Lokaal (cultureel) bewustzijn

Bibliotheek organiseert eigen
lezingen bijvoorbeeld rond thema
Boekenweek en Nederland Leest.
Bibliotheek geeft instellingen en
individuen de mogelijkheid zelf
lezingen te organiseren op de
Vloer.
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Thema’s: Taal en Verhaal, Leven
en Gezondheid, Werk en Geld,
Ontmoeting en Debat

