GEMEENTE BUREN
In 2021 is voortvarend gestart met het uitrollen van
de educatieve programma’s in de gemeente Buren.

JAAROVERZICHT 2021

ACTIVITEITEN
14

De leescoach is gestart met een kennismakingstoer
langs alle opvanglocaties. Een aantal keren zijn
ouder/kind-activiteiten georganiseerd op VVElocaties met als doel ouders bewust te maken
van hun rol in de leesopvoeding van hun kind en
pedagogisch medewerkers te inspireren. Deze zijn
positief ontvangen.

activiteiten
Educatie en ontwikkeling

4
aantal bezoekers

In de gezinsaanpak brengt de leescoach
LeesPlezier Thuis, waarin zij ouders in hun eigen
vertrouwde omgeving ondersteunt om een
positieve leesopvoeding in te richten. Dat vraagt
maatwerk per gezin. Vaak wordt er gestart met
eenvoudige taal- en spelactiviteiten met ouder
en kind en vervolgens wordt de activiteit stapje
voor stapje complexer gemaakt om uiteindelijk
te komen tot voorlezen. Op deze manier wordt
er gewerkt aan de basisvaardigheden van de
ouders, zodat zij hun kinderen goed kunnen
ondersteunen. De voortgang wordt gemeten. De
jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau,
de peuterconsulent en pedagogisch medewerkers
verwijzen gezinnen door naar de leescoach. Met
Humanitas is nauw contact zodat indien nodig
een getrainde vrijwilliger de rol van de coach kan
overnemen. Dit is in 2021 in 1 gezin gebeurd.

In de gemeente Buren is in oktober het nieuwe
Zelfservice Bibliotheekpunt in Beusichem geopend
waar inmiddels goed gebruik van wordt gemaakt
door de inwoners. In verschillende plaatsen in
de gemeente, Beusichem, Maurik, Eck en Wiel en
Zoelen vindt inmiddels met regelmaat ‘Bieb in
de Buurt’ plaats om de inwoners ook zelf op te
zoeken. In 2021 is het Medialab ook in de vestiging
in Lienden neergestreken met ‘on tour’ aanbod van
het programma. Een middag stop motion filmpjes
maken met lego was een succes.

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

Buren

Culemborg

10

Neder-Betuwe

Tiel
West Betuwe

aantal bezoekers

Druten
West Maas en Waal

Er zijn het afgelopen jaar 31 activiteiten in Buren
georganiseerd. In totaal hebben 14 mensen de
activiteiten bezocht.

Zaltbommel

LEDEN

Maas

UITLENINGEN

volwassenen

7

TOTAAL AANTAL LEDEN

2021 1.660

4,3% van de inwoners is lid

60
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5.236

BIBLIOTHEEK LIENDEN & BEUSICHEM

jeugd

5.807

Buren is een van de pilot-gemeente voor
het doorontwikkelde programma dBos 2.0.
De leescoach PO startte met een digitale
kennismakingsronde waarna de scholen werden
bezocht en de collecties werden gescand. Van
alle 14 scholen zijn de collecties op peil gebracht,
rekening houdend met de identiteit van de school.
De beperkte uren van de leescoach zijn ingezet
op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren,
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten
en klassikale lessen in de groepen 3,4 en 6. In
eerste instantie moesten scholen wennen aan deze
andere aanpak en hun verwachtingen bijstellen.
Bij evaluatie blijkt dat alle scholen deze aanpak
positief beoordelen. Op de scholen waar leerlingen
zitten die weinig leesmotivatie ervaren zien ze dat
de extra aandacht voor deze leerlingen effect heeft
op hun leesgedrag.
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