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Inhoud
1. Voorstelling nieuwe medewerker en stagiaire
Nieuwe bibliotheekmedewerker (halftijds) is begin december gestart in Bib
Kortenberg. Haar takenpakket omvat baliewerk, de collectie jongeren, de
publiekswerking jongeren en ondersteuning scholenwerking. Ze werkt op maandag,
dinsdagochtend en vrijdagnamiddag- en avond.
Een stagiaire zal een stage in Bib Kortenberg aanvangen in twee blokken: een stage
van 120 uren van midden november tot eind januari. Een tweede stage van 160 uren
die start midden februari. Ze is op maandagnamiddag- en avond, donderdag en
vrijdag aanwezig in Bib Kortenberg. Ze doet vooral baliewerk en is verantwoordelijk
voor de opstart van de spelotheek.
2. Uitbouwen ‘Bib van de toekomst’ (ACT 6.1.2)
a. Evaluatie studietraject
Het Bibteam volgde van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 oktober een ‘Design Sprint’,
begeleid door Trinity Consult. Het ging om een toekomstverkenning waarbij we
vooral hands-on en ontwerpmatig de toekomst van onze eigen bibliotheek
afspeurden. De inspiratie en inzichten die het ons opleverden, namen we mee in
onze visie rond de toekomstige herinrichting en herdefiniëring van de Bib.
b. Herinrichting Bib

De Bib heeft plannen om een grondige herinrichting uit te voeren. Tegelijk is er ook
het grotere project vanuit de gemeente om het volledige gebouw waar ook de Bib in
gehuisvest is, grondig te verbouwen. Een definitief ontwerp daarvan wordt eind
januari verwacht van het architectenbureau. Ondertussen is de Bib in overleg met
hen om mee de ruimte voor de Bib te bepalen. Zodra dit alles concreter wordt, kan
bekeken worden wanneer de herinrichting van de Bib zal plaatsvinden en hoe die er
kan uitzien.
Een aantal wensen en noden die we accentueren: flexibele, polyvalente ruimte
waarbij we de ruimte niet vooraf definiëren en die verschillende invullingen kan
krijgen, modulair en verrolbaar meubilair, leescafé en eventueel leesterras als
verlengde en ten slotte de Bib als baken, duidelijk aanwezig in het straatbeeld,
waarbij we liefst een eigen ingang en inleverbox hebben.
3. Stand van zaken Digipunt (ACT 6.2.4)
Digipunt is midden september opgestart. De drie vrijwilligers helpen op een bepaald
aantal momenten per maand bezoekers verder met hun digitale problemen. Sinds de
start is het een succes en zijn onze vrijwilligers druk bevraagd. Een greep uit een
aantal vragen: hulp bij aanmaak Covid Safe Ticket installatie apps (zoals itsme),
instellingen pc of smartphone, vragen.
4. Stand van zaken Bib extra muros (bakfiets+vrijwilligers) (ACT 6.4.3)
Wij gaan begin volgend jaar over tot de aankoop van een elektrische bakfiets
(boekfiets?), na twee modellen getest te hebben. De fiets wordt op maat gemaakt,
volgens onze wensen. We delen de fiets met andere diensten. De Bib zal de fiets
gebruiken om bijvoorbeeld Bib aan Huis uit te rollen of om infostandjes te verzorgen
op locatie.
5. Blokspots
Maandag 20 december starten de Blokspots in de Bib en dit tot 4 februari. Verspreid
over de Bib zullen tafeltjes met stoel beschikbaar zijn, zodat de studenten apart
kunnen zitten (coronaveiligheid). We richten ons nu op studenten van hogeschool of
universiteit. Later bekijken hoe we ook de middelbare scholieren een studeer- of
werkplek kunnen aanbieden?
6. Leesbevorderingsproject: Leeshelden + Voorleesweek + Leesjury +
Boekenstoet
Leeshelden: 3 groepjes van 5 kinderen, telkens begeleid door een vrijwilliger, waarbij
ze op een fijne manier een uurtje lezen en dan een halfuurtje spelen of knutselen.
De kinderen, van tweede en derde leerjaar, zijn geselecteerd in samenspraak met de
zorgcoördinaten van de scholen. Ze kunnen niet zo vlot lezen en doen dit ook niet
graag. Eerste traject van 10 sessies is een succes, we merken echt vooruitgang bij
de kinderen. Ook vrijwilligers, scholen, kinderen en ouders zijn tevreden over
Leeshelden, een project gesteund vanuit provincie Vlaams-Brabant.

Boekenstoet: voorlezen bij jonge kindjes thuis, waarbij hele gezin wordt betrokken.
Er zijn deze editie 19 gezinnen. Zaterdag 18 december is er het slotfeest (buiten) en
krijgen ze nog een leuk gevuld rugzakje.
Voorleesweek: voorleeshonden ook een succes met veel persaandacht.
7. Opstart spelotheek 2022
In januari starten we met een spelotheek (onder de koepel). De spellen zijn
aangekocht (aangevuld met bruikbare donaties) waardoor we met een 35-tal spellen
kunnen starten.
8. Coronawerking: update
We volgen de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar en zorgen voor veilige activiteiten.
Voor de films wijken we tijdelijk uit naar het vernieuwde Berkenhof. Klasbezoeken
zijn tot einde kerstvakantie even ‘on hold’ gezet. We blijven goed ventileren.
9. Overzicht activiteiten
Datum

Voorbije activiteiten (08/09 = vorige Bibraad)

zaterdag 11/9
donderdag 16/9

CoderDojo
Start Digipunt

zaterdag 25/9
dinsdag 28/9 dinsdag 21/6

Digidokter: Smartphonefotografie 2.0

Aantal
aanwezigen
17

12

vrijdag 1/10

Leesclub 55+
Auteurslezing:
Stefan Hertmans

nvt

zaterdag 2/10

Boekenstoet

maandag 4/10

Lezing: Jij en je puber (door de Gezinsbond)

14

woensdag 6/10

Voorleesuurtje: Knibbel, knabbel, knuisje, wie
knabbelt er aan mijn huisje?

8

vrijdag 8/10

Geannuleerd: Groot Dictee

6

dinsdag 5/10 dinsdag 15/3
zaterdag 9/10

Geannuleerd: Vlaamse gebarentaal in 20 lessen
CoderDojo

woensdag 13/10

Jeugdfilm Huis vh Kind

zaterdag 16/10

Bibbezoek / theater Boekenstoet

dinsdag 19/10
woensdag 20/10

Zing mee in de Bib
opstart leeshelden

37

nvt

68

vrijdag 22/10

Geannuleerd: Auteurslezing:
Delphine Lecompte en
Mauro Pawlowski

78

zaterdag 23/10

Digidokter: Lezen op je tablet of smartphone

12

dinsdag 26/10

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

zonder
inschr.

donderdag 28/10 Filmavond: Joker

15

vrijdag 29/10

Halloweenavond

41

dinsdag 2/11

Workshop: Ontwerp je droombib

2

woensdag 3/11

Geannuleerd: Workshop: Ontwerp je droombib

3

woensdag 3/11

Voorleesuurtje: Zit er bij jou ook een schroefje los?

5

donderdag 4/11

Geannuleerd: Workshop: Ontwerp je droombib

0

vrijdag 5/11

Workshop Scratch Jr.

vrijdag 5/11
zaterdag 13/11

Lezing: Wij versus Zij: polarisatie als bedreiging of
verrijking? (Christophe Busch)
CoderDojo

woensdag 17/11

Lezing: Positief opvoeden (door de Gezinsbond)

vrijdag 19/11

Lezing: Voor ik het vergeet (Wannes Deleu)

zaterdag 20/11
zondag 21/11

Digidokter: muziek en tv streamen
Kunstendag voor Kinderen
workshops: upcycling kledij

woensdag 24/11

Voorleesweek met voorleeshond

10

20
nvt
43 - 30
aanwezig
22 - 15
aanwezig
20- 15
aanwezig
via cultuur
12

donderdag 25/11 Holebi Filmfestival: Dolor y Gloria

21

vrijdag 26/11

Holebi Filmfestival: Portrait de la jeune fille en feu

19

zaterdag 27/11

Voorleesweek met voorleeshond

dinsdag 30/11

Geannuleerd: Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

dinsdag 30/11

Leesclub 55+

9
via Tine

woensdag 1/12

Voorleesuurtje: Strikjes, pakjes en zakjes

20

woensdag 1/12

Auteurslezing Tom Naegels: Nieuw België - Een
Migratiegeschiedenis 1944-1978

12

Datum

Komende activiteiten

woensdag 1/12 zaterdag 18/12
zaterdag 11/12

Boekenverkoop
Geannuleerd: CoderDojo

zaterdag 11/12

Geannuleerd: activiteit Leesjury

donderdag 16/12 Leesclub UPC
vrijdag 17/12
zat 18/12

Geannuleerd: Bib Late Night
Slotfeest Boekenstoet

20/12- 4/2

Blokspots

donderdag 23/12 Filmavond: Mijn vader is een saucisse
maandag 27/12 vrijdag 31/12
Arcadehal in de Bib
woensdag 29/12

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

dinsdag 4/1

Jeugdfilm Onward

woensdag 5/1

Voorleesuurtje: Op mijn wollen sokken

donderdag 6/1

Toneel van dienst VT

vrijdag 21/1

Informatiesessie: Kiezen voor een nuchter leven (Kobe
Lecompte)

woensdag 26/1

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

vrijdag 28/1

Film in de Bib: Promising Young Woman

zaterdag 29/1

Digidokter : Smartphone als redder in nood

woensdag 2/2

Voorleesuurtje: Opa was een piraat

woensdag 23/2

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

woensdag 23/2

Andere datum?: Muzikale vertelavond met Rebecca Stradiot
en Bart van Craeyevelt

vrijdag 25/2

Filmavond

zaterdag 26/2

Digidokter: Gamen op de tablet

woensdag 2/3
vrijdag 4/3

Voorleesuurtje: Het dondert in de Bib
workshop Digitale Wolven

zaterdag 5/3

JBM voorstelling: Mojo Helden

zaterdag 19/3

Digidokter : Lenteschoonmaak

vrijdag 25/3

Filmavond

woensdag 30/3

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

woensdag 6/4
vrijdag 8/4
maandag 11/4

Voorleesuurtje: Van de kat geen kwaad
Workshop CoderDojo
workshop Digitale Wolven

dinsdag 12/4
vrijdag 15/4

verteltheater door Michael Sels: Een doodgewone jongen
Workshop CoderDojo

donderdag 21/4
zaterdag 23/4

Lezing: Opa en oma zonder stress - door Bieke Geenen
Digidokter : back-ups maken

woensdag 27/4

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

woensdag 4/5

Voorleesuurtje: De hartendief

donderdag 12/5
zaterdag 21/5

Voorlopig gereserveerd voor vorming Cavaria
Digidokter: digitale detox

woensdag 25/5

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

woensdag 1/6

Voorleesuurtje: En wij zijn weg!

woensdag 29/6

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

vrijdag 16/9
Lezing: Wit-lof from Belgium - Belpop: the early years
donderdag 13/10 lezing: Slaap, kindje, slaap.

10.

Datum volgende vergadering

Nog te bepalen via Doodle.

