AANPASSING INRICHTING BIBLIOTHEEK ZALTBOMMEL
In de eerste helft van 2021 heeft de bibliotheek
in Zaltbommel een metamorfose ondergaan. De
indeling is veranderd. Met de nieuwe indeling wordt
tegemoetgekomen aan een grote wens van onze klanten
om de vindbaarheid van onze boeken te vergroten door
een eenvoudigere plaatsing, en ook aan de wens van onze
medewerkers om bij activiteiten de ruimte beter te kunnen
benutten. Hiermee is er gewerkt aan onze kernwaarden,
dichtbij, verbindend en ondernemend.
GEHEUGENSTEUN
Het afgelopen jaar is, in samenwerking met Welzijn
Bommelerwaard, de Geheugensteun ingericht. Een plek in
de Bibliotheek waar mensen op een laagdrempelige manier
terecht kunnen voor informatie rondom het geheugen. In
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19,4% van de inwoners is lid

de Bibliotheek Zaltbommel is dit een fysieke plek met een
fijn zitje waar je even rustig de collectie kunt inzien. In de
Bibliotheek Aalst is dit in de vorm van een Eerste Hulp bij
Dementie koffer. Een koffer vol boeken, dvd’s en flyers.
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Er zijn het afgelopen jaar 44 activiteiten in
Zaltbommel georganiseerd. Er hebben in totaal
281 mensen de activiteiten bezocht.

Druten

4.541

Naar aanleiding van het rapport Leesoffensief is
Bibliotheek Rivierenland in 2020 gestart met een
proeftuin op een aantal VO en VMBO scholen. De Brug
en het Cambium, afdeling de Waard in Zaltbommel
hebben hier aan meegedaan. Door in te zetten op
deskundigheidsbevordering van leerkrachten, collectie
en boekpromotielessen is er gewerkt aan een positieve
leesomgeving op school. De meeste leerlingen op
afdeling de Waard ervaren geen leesmotivatie. Door
de ervaringen in de proeftuin wordt de samenwerking
voortgezet op structurele basis in 2022.
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activiteiten
Educatie en ontwikkeling

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.
Zaltbommel is een van de pilot-gemeente voor het
doorontwikkelde programma de Bibliotheek op
school 2.0. De beperkte uren van de leescoach worden
ingezet op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren,
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en
klassikale lessen in de groepen 3,4 en 6. De scholen
moesten wennen aan deze andere aanpak en hun
verwachtingen bijstellen. Er was begrip voor het
feit dat de uren van de leescoach naar die scholen
gaan waar de meeste leerlingen zitten die geen
leesmotivatie ervaren.

ACTIVITEITEN

37.928

Zaltbommel is een van de pilot-gemeenten waar in
2021 is gestart met het uitvoeren van de gezinsaanpak
en de het programma de Bibliotheek op school 2.0 .
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(ONLINE) ACTIVITEITEN
Omdat fysieke activiteiten in de eerste periode van 2021 niet
mogelijk waren, is er ingezet op een online aanbod. Zo waren
er een aantal ontmoetingen op het scherm: ontmoet schrijver
Esther Gerritsen en een drietal online lezingen rondom het
thema WOII waarbij ook schrijver Roxanne van Iperen te gast
was.
Specifiek voor de Bommelerwaard noemen wij graag ook nog
de volgende (online) activiteiten.

ONLINE DICHTER OP DE KOFFIE
In maart 2021 is de online cursus ‘Dichter op de
koffie’ aangeboden, in samenwerking met Welzijn
Bommelerwaard. Deze cursus voor iedereen van 60 jaar en
ouder uit de Bommelerwaard, verliep via beeldbellen: ieder
vanuit zijn eigen huis of plek. Tijdens elke bijeenkomst stond
er een bloemlezing, een dichter of een dichtvorm centraal en
werden de cursisten aangezet tot het zelf schrijven.
KINDERACTIVITEITEN FYSIEK
In juni mochten we weer activiteiten organiseren
voor kinderen. Uitgestelde en al bedachte activiteiten,
zoals van het Medialab en voorleespret, konden alsnog
worden aangeboden. Ook hebben we weer vol ingezet
op het bedenken van nieuw aanbod, waar mogelijk in
samenwerking met partners en vrijwilligers. We hebben dan
ook leuke activiteiten mogen aanbieden: het programmeren
en ontwerpen van een MakeyMakey hindernisbaan,
knikkerbanen bouwen in samenwerking met het Spel&
team, het maken van een stopmotion filmpje met lego
poppetjes, voorlezen uit de mooiste prentenboeken uit onze
collectie en brieven schrijven aan Sinterklaas.
LEESCOACH UURTJES
In 2021 zijn we in Beneden-Leeuwen gestart met
leescoach-uurtjes. Onze leescoach zit elke maand één
woensdagmiddag in de bibliotheek en is beschikbaar voor
vragen over lezen. De leescoach helpt kinderen met het
kiezen van het volgende leuke boek en beantwoordt vragen
van ouders over leesbevordering.

