Veslag vergadering Bibraad 24/03/2021
Agenda
1. Stand van zaken Wise

2.
3.
4.
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6.

Invulling vacatures Bib
Coronawerking: update
Overzicht activiteiten
Varia (aanschaf nieuwe EcoReader)
Datum volgende vergadering

Inhoud
Stand van zaken Wise
De bibliotheek is sinds kort actief in een nieuw bibliotheeksysteem. Dit is een
systeem, uitgedragen en ondersteund door Cultuurconnect, de Vlaamse koepel voor
bibliotheken. Vlaams-Brabant is als 5de golf overgestapt naar dit systeem. Het
nieuwe systeem heet ‘Wise’
Voorbereidende fase:
In de weken voorafgaand aan de overstap, werden alle collega’s klaargestoomd voor
het nieuwe softwaresysteem. Dit gebeurde aan de hand van webinars, digitale
lesmomenten. Op 19 februari sloot de bibliotheek dan haar deuren, zodat de mensen
van Cultuurconnect alle data uit ons oude systeem naar het nieuwe konden
overzetten. Op 26 februari schakelde de leverancier onze selfchecks over naar de
nieuwe server.
Na onze sluitingsweek van 19 t.e.m. 25 februari, zijn wij op 26 februari, om 14 u.
succesvol gestart in ons nieuwe bibliotheeksysteem ’Wise’. De eerste uren kregen we
wat live-ondersteuning van de mensen van Cultuurconnect. Op dat moment konden
dringende zaken al meteen verholpen worden
Aanpassingen:
In het nieuwe systeem moeten we een andere soort barcode voor de boeken
gebruiken. Deze barcodes moeten immers uniek zijn over heel Vlaanderen. Er was
aanvankelijk een probleem met het herkennen van nieuwe barcodes aan de
selfchecks. Dit werd snel opgelost door de leverancier.
De berichten op de schermen en ticketjes van de selfchecks werden in de afgelopen
weken beetje bij beetje aangepast om de boodschappen voor de lezer zo duidelijk
mogelijk te krijgen.

Met het nieuwe systeem kwam een nieuw reglement, maar ook een nieuw
samenwerkingsverband en lidkaarten. Het samenwerkingsverband is op sommige
vlakken uitgebreid, maar op andere vlakken gekrompen. Zo hebben onze gebruikers
de mogelijkheid om naar een Limburgse bibliotheek te gaan, maar niet meer naar de
Bib van Leuven (andere kaart + lidgeld te betalen).
Er was een probleem met de inleverherinneringen die niet werden verstuurd, omdat
een deel van de herinneringen in het oude systeem werden aangemaakt, maar niet
verstuurd. Dit zou nu opgelost moeten zijn.
We zijn dus al bij al redelijk tevreden met de werking in het nieuwe systeem. We
kunnen niet spreken van grote problemen.
Invulling vacatures Bib
Bibliothecaris: op moment van Bibraad nog onbekend
Projectmedewerker ‘Bib van de Toekomst’: aangesteld
Bibliotheekmedewerker: aangesteld
Coronawerking: update
Onze opening is ongewijzigd. Er staan nog altijd 20 mandjes voor de deur voor
iedereen ouder dan 12 jaar. Er is alcoholgel en ontsmettende spray voorzien. Enkel
op zaterdagen blijken die 20 mandjes onvoldoende, maar is de restrictie toch nodig.
Bij grotere bezoekersaantallen verwachten we namelijk opstoppingen aan de
selfchecks.
De activiteiten voor volwassenen zijn nog altijd verboden, tenzij ze digitaal
plaatsvinden. Activiteiten voor de jeugd vinden bij voorkeur buiten plaats, met
maximaal 10 kinderen en er wordt aangeraden een keuze te maken voor één hobby.
Daarom besloot het bestuur al tot het einde van de paasvakantie elke jeugdactiviteit
te annuleren. Voor de scholen was er kort een opening, die mochten vanaf 15 maart
weer op bezoek komen in de Bib. Dat was echter van korte duur en mocht vanaf
22/3 al niet meer.

Overzicht activiteiten
Datum

Voorbije activiteiten (tot 13/1 = vorige Bibraad)

29/1/2021

Filmvoorstelling: Tenet = Afgelast

30/1/2021

Digidokter: Werken in de ‘cloud’ = digitaal

3/2/2021

Voorleeswoensdag: Schatten op zolder = afgelast

6/2/2021

Online workshop grime ‘splitcakes’ = digitaal

16/2/2021

Carnavalsactiviteit jeugd = afgelast

19/2-25/2

Sluiting wegens Wise

26/2/2021

Filmvoorstelling ‘Parasite’ = afgelast

27/2/2021

Digidokter: veiligheid en privacy online = digitaal

1/3/2021

Start Jeugdboekenmaand (invulverhaal)

3/3/2021

Voorleeswoensdag: Zing, speel, lach en bewonder = afgelast

8/3/2021

Lezing: Hoe gedraag ik mij veilig in het verkeer? = afgelast

16/3/2021

Huiskamerconcertje in de Bib = afgelast

Datum

Toekomstige activiteiten

26/3/2021

Filmvoorstelling ‘Parasite’ = afgelast

27/3/2021

Digidokter: mooie foto’s maken met je smartphone

3-4/4/2021

Paaseitjes van de Bib: een wandeltocht buiten de Bib

7/4/2021

Voorleeswoensdag: Een sprong in de lucht = afgelast

24/4/2021

Digidokter: aan de slag met je elektronische identiteitskaart

24/4/2021
5/5/2021

Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand: auteur Hilde
Smeesters/Mathilda Masters
Voorleeswoensdag: De mopperpot = onder voorbehoud

5/5/2021

Lezing: Stefan Hertmans = afgelast

22/5/2021

Boekstartdag: Peuterpad

27/5/2021

Eindfeest met Jan de Kinder voor het 4e leerjaar

29/5/2021

Digidokter: digitale trends en de toekomst

Varia
-

Aanschaf nieuwe EcoReader:

Onze beveiligingspoortjes hebben een dubbele functie: enerzijds tellen ze het aantal
bezoekers die binnen en buiten gaan, maar anderzijds geven zij ook alarm als
iemand buiten gaat met een materiaal dat niet of niet correct is uitgeleend.
Wij hebben vandaag de opdracht gegeven aan de leverancier om een nieuwe
ecoreader te installeren. Met de vorige waren enkele problemen.
Datum nieuwe vergadering: woensdag 9 juni, 20 u.

