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AGENDA
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 29 november wordt goedgekeurd.
Een lid van de vergadering informeert naar de stand van zaken in verband met het personeel voor de
bibliotheek.
Voor de vervanging van twee bibliotheekassistenten werd een vacature uitgeschreven voor 27 uur
per week via interne mobiliteit. De enige kandidaat Katleen De Geest heeft intussen met succes
examen gedaan en krijgt vanaf 1 december een nieuw contract. Tijdens de maand december kan ze
echter nog niet gemist worden op de dienst burgerzaken omwille van afwezig personeel en drukke
periode.
Intussen heeft nog een derde bibliotheek-assistent haar ontslag ingediend, deze functie is nog niet
opengesteld.
Aangezien vanaf 1 mei 2018 ook een medewerker van het GC met pensioen gaat en vervangen moet
worden, is er een voorstel om deze beide functies ook via interne mobiliteit open te stellen voor één
voltijds personeelslid.
.2. Boekstart
Boekstart is een leesbevorderingsprogramma uitgevoerd door Iedereen Leest en de Openbare
bibliotheken met de steun van Kind & Gezin en met tal van lokale partners die werken voor gezinnen
met jonge kinderen, in Opwijk verzameld in het Huis van het Kind.
In 2018 zal de Vlaamse Overheid voor het eerst dit project financieel ondersteunen (zie “Vlaams
actieplan leesbevordering” / Sven Gatz)

Taak vrijwilligers van K&G:
• babypakket meegeven aan ouders van kindjes van 6 maanden
• uitnodiging met bon voor peuterpakket meegeven aan ouders van kindjes van 15 maanden
Taak van de bibliotheek:
• verdelen peuterpakketten in ruil voor bon
• uitbreiding collectie en aanpassing kinderhoekje in de bib
• beheren (verdelen) van babypakketten, uitnodigingen en peuterpakketten die kant en klaar
geleverd worden aan de bibliotheek
• overleggen en informeren van lokale partners
Kostprijs: de gemeente betaalt alleen € 11,00 per peuterpakket. Iedereen Leest berekent
het aantal pakketten op basis van de bezoekcijfers van K&G of het geboortecijfer.
Opwijk: € 770 (70 kindjes)
Hiervoor is budget beschikbaar bij “Deelnemen aan landelijke acties”
3. Programmatie GC
De nieuwe programmatie voor volgend seizoen moet nog opgesteld worden.
4. Nieuwe software E2E
Deze software bestaat uit verschillende onderdelen die op verschillende momenten in gebruik
genomen worden.
De opleiding bestaat uit 6 volledige dagen.
Planning:
• onderdeel materiële dienstverlening en logistiek wordt vanaf januari 2018 gebruikt
• ticketting zal pas vanaf het nieuwe seizoen gebruikt worden anders zou zitje per zitje alles
overgezet moeten worden van oude naar nieuwe software
• onderdeel evenementenloket kan vanaf februari
5. Facelift bibliotheek
aanleiding: sterke daling aantal leners in officiële cijfers
oorzaken en () antwoord vanuit de bib:
• door gewijzigd reglement worden persoonlijke kaarten als gezinskaart gebruikt
meer promoten individuele kaarten en voordelen “Mijn Bibliotheek”
• verouderde collecties  meer wieden en meer aankopen, + nieuwe taakverdeling
medewerkers
• inrichting al jaren hetzelfde  snelle facelift in plaats van vernieuwing vloerbekleding af te
wachten
Wat houdt facelift in?
• jeugd: kleuterhoek: zachte kleurige poefkes, speeltapijt, rode zetel
• jeugd: makkelijk lezen: nieuw aangepast rek voor frontale plaatsing en media (luisterboeken)
op wieltjes zodat de ruimte functioneel gebruikt kan worden vb voor klasintroducties
• jeugd: opstelling informatieve boeken jeugd, introductie ZIZO
• leeszaal: verplaatsen van rek bijzondere doelgroepen, dichter naar balie zodat ruimte aan het
raam vrij komt voor gezellige zithoek

•

•
•

leeszaal: rekken van stripotheek Nijdrop die nog opgeslagen staan, proper maken en laten
schilderen in frisse kleur, daarna installeren in vervanging van oude rekken
(Dit schilderwerk wordt volgens schepen Couck best door de leerlingen van het Schoolhuis
gedaan)
leeszaal: standaard voor I-pad zodat digitale collectie een fysieke plek krijgt (Gopress)
algemeen: verwijderen nutteloze en storende elementen (vestiairekast, halve teletijdsmachine,
plantenbakken, woekerende kamerplanten, ...)

Aansluitend bij dit punt, wijst de cultuurfunctionaris op de noodzaak om ook op korte termijn het vast
tapijt in te gang te vervangen. Onlangs was er een incident met hangjongeren (verschroeide tapijt).
6. Varia
Aan de schepen wordt gevraagd wat de stand van zaken is van verbouwingen Hof ten Hemelrijk:
Er is veel tijd gestoken in het Masterplan maar door onrealistisch hoge prijzen bij de aannemers die
intekenden, wordt dit uitgesteld tot de volgende bestuursperiode.
De nieuwe achterbouw wordt dus niet gerealiseerd.
Verbouwing van conciërgewoning en burelen zou wel nog moeten door gaan. .
Door omstandigheden kon het opfrissen van de cafetaria niet gebeuren door SIF-arbeiders maar
moeten ook daar vakmannen het nodige doen (ook kost!)
Kandidaturen voor het uitbaten van de cafetaria worden verwacht tegen 7 december.
De cafetaria moet klaar zijn tegen 1 februari)
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de kerstmarkt in het komende weekend en voor het
vuurwerk op 1 januari 2018.
De bibliothecaris stelt de vraag aan de aanwezigen of ze nog steeds naast een uitnodiging per mail
ook een papieren versie met de post willen ontvangen. Alle aanwezigen geven aan dat de uitnodiging
per mail voldoende is. Er worden voortaan dus geen uitnodigingen meer gestuurd met de post.
De voorzitter vraagt aan de twee secretarissen van de vergadering een nieuwe kalender op te maken
voor 2018.
Voorstel vergaderkalender 2018:
• donderdag 8 maart
• maandag 4 juni
• woensdag 26 september
• donderdag 29 november

