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Onze bibliotheken zijn er voor iedereen
Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente
Borger-Odoorn. Onze bibliotheken nodigen mensen
uit om met elkaar in contact te komen. Ze dagen je uit

5

om nieuwe dingen te ontdekken. Ze geven gelegenheid
om zaken te ondernemen. Ze helpen je als je er niet uit
komt met je DigiD. Het is dé plek waar je gratis kunt
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•

Cijfers
activiteiten

internetten als je computer het niet doet. In sommige

Digitale 24/7 service

bibliotheken kun je cursussen volgen, in andere

Daarnaast ontwikkelt het bibliotheekwerk

bibliotheken zijn creatieve ochtenden. En ja, er zijn ook

zich steeds meer op digitaal gebied. Naast het

nog boeken. En tijdschriften. En kranten. En dvd’s.

uitlenen van e-books bieden we een digitale 24/7
service, maken veel inwoners gebruik van de
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samen

cursussen Klik&Tik en Aan de slag met je DigiD

Wat we doen, valt nog steeds binnen de wettelijke

en bieden we jong en oud de kans om zich de

taken: leesbevordering, kennis & informatie,

21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. We

educatie, kunst & cultuur en ontmoeting. We doen

bieden belastingspreekuren maar helpen ook

het alleen op een eigentijdse manier, samen met

inzicht te krijgen in de effecten van de sporen die

onderwijs, kinderopvanglocaties, zorginstellingen,

we achterlaten op het internet. Onze Data Detox

dorpsverenigingen en de plaatselijke middenstand.

Kit helpt iedere inwoner veilig gebruik te maken

‘Samen’ is het sleutelwoord. In al onze bibliotheken

van het internet.

zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan om de

Er is veel bewerkstelligd en we zijn nog niet klaar.

maatschappelijke-educatieve bibliotheek te worden die

Ook in 2020 zetten we de schouders eronder,

open staat voor iedereen. Daar hebben we in 2019 een

zodat de inwoner van Borger-Odoorn zich steeds

enorme stap in gezet.

meer bewust wordt van de bibliotheek, de plek
waar iedereen de kans krijgt om te ontdekken,

16

Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Samenwerking Glasmuseum
Walk & Talk

•

In onze bibliotheken telt en doet
iedereen mee. Wij willen altijd
dichtbij zijn: fysiek, online of in
welke vorm dan ook.

Wat is er allemaal gebeurd?

ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en

We zijn gestart met de BiebFabriek, een fantastisch

ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in de

programma om kinderen op een speelse manier met

maatschappij.

techniek in aanraking te brengen. In de zomer hebben
we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.
Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn

18

mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in

Annelies Bakelaar,
Bestuurder
Biblionet Drenthe

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van

19

ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste
gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs
de Bibliotheek op school te realiseren.
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top 3

Wij zijn het maatschappelijk
hart van de samenleving en
verbinden actief inwoners
met elkaar.

wie zijn wij?

leesvirus

ons team

In 2019 hebben we een groot aantal activiteiten voor

Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, drie

basisscholen georganiseerd. Heel succesvol was Leesvirus.

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, een

Bij leerlingen van groep 5 en 6 introduceerden we tien

educatiemedewerker en vijftig vrijwillige medewerkers.

mooie, spannende en grappige boeken. Tijdens het project

In 2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers

lazen de kinderen de boeken, deelden hun mening over de

uitgekristalliseerd. In onze bibliotheken hebben vier

gelezen boeken, wisselden leeservaringen uit en ze deden

vrijwilligers de vrijwilligersacademie gevolgd in 2019, de

mee aan een quiz. De uitslag van de quiz bepaalde welk boek

overige vrijwilligers hebben deze academie gevolgd in

het meest ‘besmettelijk’ is.

de voorgaande jaren. Zij kunnen ondersteuning bieden

Bibliotheek Borger-Odoorn bestaat
uit de vestigingen Borger, Odoorn,
Nieuw-Buinen, Valthermond en
vijf vestigingen van de Bibliotheek
op school. Bibliotheek BorgerOdoorn maakt deel uit van
Biblionet Drenthe, de provinciale
ondersteuningsinstelling van de
twaalf bibliotheken van Drenthe.

Vrijwel iedereen vindt het
belangrijk dat de bibliotheek
aandacht besteedt aan
laaggeletterdheid.

in de uitlening. De frontofficemedewerkers hebben

Taal is tof!

daardoor meer tijd om te investeren in de nieuwe taken

In het kader van de Week van de Alfabetisering

Het fitte brein

van de bibliotheek, zoals het leggen van verbindingen

organiseerde Bibliotheek Borger samen met het

Op 19 september was er in onze vestiging in Nieuw-Buinen

met andere organisaties en het organiseren van

Taalhuis op 11 september een Taal is Tof!-middag

een bijeenkomst over Het fitte brein voor senioren. Deze

activiteiten om de basisvaardigheden te vergroten. De

in de bibliotheek. Doel was ouders te stimuleren

ochtend werd georganiseerd in samenwerking met de

professionele medewerkers hebben gebruikgemaakt

om met kinderen te lezen. Er werden verhalen

Combicoach Senioren van de gemeente. De ochtend begon

van het ontwikkelaanbod van Biblionet Drenthe.

voorgelezen, taalspelletjes gedaan, er was

met uitleg en tips over hoe je je brein zo lang mogelijk fit

muziek en er was een loterij.

kunt houden. Daarna volgde er een workshop Training van
de hersens door middel van beweging en waren er activiteiten

Onze klanten

in de bibliotheek.

Wij nemen deel aan BiebPanel, een onderzoeksplatform
dat speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche.
Deelnemers worden drie keer per jaar ondervraagd
over een thema. In 2019 waren dat de Week van de
Alfabetisering, activiteiten en gebouw/MFA. Een
belangrijke uitkomst was dat vrijwel iedereen het
belangrijk vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt
aan laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op
de hoogte was van activiteiten in de Week van de
Alfabetisering.
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ontmoeten
De bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief
inwoners met elkaar. Daarom organiseren
we activiteiten in de bibliotheek met als
doel mensen met elkaar in contact te
brengen.

onze activiteiten

In de grote bibliotheken was Joris’
Kerstboom weer aanwezig. Bibliotheekbezoekers kregen de kans om een vriend,
familielid of geliefde in het licht te zetten

Babbelen bij een boekie

door een wens of foto op te hangen in de

Regelmatig is er in Bibliotheek Odoorn een bijeenkomst

boom.

voor leesliefhebbers om elkaar te attenderen op een
mooi boek of een goede schrijver. Wij bereiden de
ochtend voor door boeken neer te leggen, maar het

Elke week is er een breicafé waar een groep

wordt zeer gewaardeerd als mensen tips uitwisselen. Zo

vrouwen bij elkaar komen, patronen

verruimt iedereen de blik en kom je in aanraking met

uitwisselen en inspiratie opdoen.

boeken die je anders misschien niet zo snel zou kiezen.

Er zijn filmavonden georganiseerd waarbij

vogelvriendelijke tuin

de bezoekers na afloop gezellig kunnen

Op 14 november kwam tuinvogelconsulent Cor Dirksen

napraten.

van Vogelbescherming Nederland naar Bibliotheek
Odoorn. Hij gaf de aanwezigen advies over hoe zij hun
tuin zo vogelvriendelijk mogelijk konden inrichten. Deze

Op 3 april organiseerden we in en rond

workshop werd gehouden in het kader van Nederland

Bibliotheek Odoorn een vrolijk lentefeest.

Leest, dat in het teken stond van duurzaamheid.

Stap in en reis mee
In de Kinderboekenweek hebben wij activiteiten
georganiseerd in het kader van het thema Reizen. Hier
hebben al onze bibliotheken aan meegedaan. Totaal
hebben hier 142 kinderen aan deelgenomen.

4
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ontwikkelen
De bibliotheek is dé specialist op het gebied van
lezen en taal- en digivaardigheid. Wij sluiten met
onze activiteiten aan bij landelijke evenementen
zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeslunch en
de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarbij werken
we het liefst samen met andere organisaties en
inwoners.

onze activiteiten

Het Taalhuis houdt wekelijks spreekuur.
Hier kun je terecht met vragen over
leren lezen en schrijven, of wanneer je
taalcoach wilt worden.

BoekStart
Alle baby’s van drie maanden of ouder krijgen van de

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

gemeente Borger-Odoorn een BoekStartbon. Met deze

met vragen op het gebied van computers,

bon kunnen zij gratis lid worden van de bibliotheek, en

e-readers, tablets of smartphones.

daarbij krijgen ze een BoekStart-koffertje cadeau. Doel is
kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met
boeken. Ook organiseren onze bibliotheken maandelijks

Speciaal dit jaar was de workshop Help,

voorleesuurtjes voor de jongste lezers. Inmiddels

mijn computer loopt vol met tips over hoe

hebben we met twaalf kinderopvanginstellingen

je je computer kunt opschonen.

een samenwerkingsovereenkomst voor BoekStart in
de kinderopvang afgesloten. Deze BoekStartlocaties
beschikken nu over een stimulerende leesomgeving
en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook
stellen wij boekencollecties beschikbaar voor de
BoekStartvoorleeshoek.

De Bibliotheek op school
In onze gemeente zijn zeventien basisscholen. Hiervan
nemen zeven scholen deel aan de Bibliotheek op school
(dBos). In al deze scholen is een bibliotheek aanwezig
met een mooie actuele collectie voor 4-12-jarigen.
Belangrijk onderdeel van dBos zijn de activiteiten
gericht op leesbevordering en mediawijsheid/
informatievaardigheden. We houden de resultaten bij
met een landelijk meetinstrument: de Monitor. Samen
met de directie en de leescoördinator bekijken we hoe
dBos de gewenste bijdrage kan leveren aan het leesplezier
en de lees- en informatievaardigheid van de kinderen.
Een van de speerpunten uit de Monitor van 2019 was
ouderbetrokkenheid.

4
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ontwikkelen

rika
in beeld
Voortgezet onderwijs

Bibliotheek Borger-Odoorn
vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om te leren lezen,
schrijven of rekenen.

In Borger-Odoorn is één school in het voortgezet

onderwijzeres Rika Paalman
ging in september met pensioen.
Ze ging direct aan de slag met
BoekStart-uurtjes in BorgerOdoorn. ‘Het sociale aspect is
misschien nog wel het belangrijkste van die uurtjes. En dat ze
vertrouwd raken met boekjes.’

onderwijs. In 2019 zijn er met deze school geen activiteiten
georganiseerd. Wel hebben wij drie leerlingen bij een
maatschappelijke stage begeleid.

Leren werken met de computer
Wij organiseren een aantal activiteiten om mensen te
helpen digitaal vaardiger te worden. In 2019 hebben
we zes Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen die
willen leren omgaan met de computer. Daaraan hebben
41 cursisten meegedaan. Er zijn vijf cursussen Aan de

passie
werken met kinderen

Kinderen zijn mijn passie

slag met je DigiD aangeboden, waaraan 34 cursisten

‘Vanuit mijn functie als leescoördinator van onze school had

hebben deelgenomen. Ten slotte hebben we drie keer een

ik veel contact met de bibliotheek,’ vertelt Rika Paalman.

Belastingspreekuur georganiseerd. Daar zijn veertien

‘Vooral de laatste jaren is het contact veel intensiever

mensen op af gekomen.

geworden. Geweldig wat de bibliotheek de scholen allemaal

boeken
als het maar spannend is

Tip
nodig wat vaker een schrijver
uit voor de midden-en
onderbouw van scholen

aanbiedt: de boeken voor de uitleen, de projectcollecties,

Taalhuis

Leesvirus, de Voorleeswedstrijd, activiteiten in de Kinder-

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te

boekenweek. Dat helpt de scholen enorm.’ Vandaar dat Rika

leren lezen, schrijven of rekenen. Daarom is het Taalhuis

direct werd gevraagd voor de BoekStartuurtjes zodra ze na 43

van onze bibliotheken begin 2019 met een schone

jaar voor de klas met pensioen ging. ‘Kinderen zijn mijn grote

lei begonnen. Er is een nieuwe coördinator voor het

passie. Soms komen er groepen van de kinderopvang bij, een

Taalhuis gekomen (een professional van Andes) en er

keer waren er zelfs 27 kinderen. Dat maakt mij niet uit.’

is een werkgroep gestart. Deze werkgroep bestaat uit
vijf personen die er samen voor gezorgd hebben dat er

Meer dan voorlezen

dertig taalvrijwilligers zijn gekomen bij het Taalhuis. Deze

Rika maakt er veel meer van dan een voorleesuurtje: ‘Ik verzin

taalcoaches hebben in totaal 65 cursisten begeleid.

er altijd wat omheen. Bij een boekje over aankleden neem ik
sokjes, handschoenen en mutsen mee, en bij een boekje over
herfst zoek ik bladeren in het bos. Na het voorlezen zingen we
liedjes, liefst over het thema. Daarna gaan we knutselen.’
Voorlezen is om veel redenen belangrijk, vindt Rika: ‘Het
prikkelt de fantasie, het is goed voor de woordenschat en
het sociale aspect van samen lezen is heel fijn. Ook voor die
allerkleinsten: alleen al het idee dat ze in de bibliotheek zijn
en vertrouwd raken met boekjes is enorm belangrijk.’

4
10

maatschappelijk jaarverslag

bibliotheek borger-odoorn

11
5

ontdekken

De bibliotheek daagt bezoekers uit om
nieuwe dingen te ontdekken, zich te
ontwikkelen in 21e-eeuwse vaardigheden
en net even verder te kijken dan je neus lang
is. De bibliotheek biedt daarom workshops
en knutselmiddagen voor kinderen om hun
technische vaardigheden te vergroten.

Bibliotheek Borger-Odoorn
heeft in de vakantieperiode
elke week een prikkelende
activiteit georganiseerd.

Vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te
maken voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de
vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd.
Zo konden kinderen met behulp van een green screen een
foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving,
konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. Totaal zijn
er in onze bibliotheken 66 kinderen geweest die hebben
deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit.

BiebFabriek
Om kinderen te helpen (digitale) techniek te begrijpen,
bieden wij een serie knutselmiddagen aan. Die middagen
zijn in het voorjaar van 2019 gestart met Digilab on Tour,
waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 in de bibliotheek kennis
konden maken met robots en een drone. Na de zomer zijn
wij begonnen met de BiebFabriek: knutselmiddagen waar
kinderen dingen leerden, zoals een rijdend voertuig bouwen,
een deurmatverklikker maken of een robotje aansturen met
een app op je tablet.

4
12

maatschappelijk jaarverslag

bibliotheek borger-odoorn

5

ontspannen

In de bibliotheek kom je niet alleen om
te leren of te lezen, je komt er ook om je
te ontspannen. Daarvoor staat er in elke
bibliotheek een leestafel met tijdschriften en
staat er ook altijd de koffie en thee klaar.

Cabaret

Bibliotheek Borger-Odoorn
hecht veel waarde aan het
stimuleren van leesplezier bij
zowel jeugd als volwassenen.

onze activiteiten

Op 31 oktober trad Henk Boogaard op in Bibliotheek
Borger met zijn cabaretvoorstelling Interne
beslommeringen. Openhartig en op een humoristische
manier vertelde hij de toehoorders over de problemen die

In februari zijn er voorstellingen

hij ondervindt met de clichés in ons dagelijks taalgebruik.

georganiseerd in het kader van de
Nationale Voorleesdagen.

pietenmiddag
Op 20 november werd er een vrolijke pietenmiddag
georganiseerd in Bibliotheek Odoorn. Twee hulppieten

Ter gelegenheid van de Nationale

kwamen met de kinderen spelletjes doen, knutselen,

Voorleeslunch werd er in de Borgerhof

voorlezen en natuurlijk veel pepernoten eten.

een verhaal voorgelezen door de bekende
Drentse schrijver uit Borger Jans Polling.

Schrijversbezoek Selma Noort
Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 bezocht
schrijfster Selma Noort in november bibliotheken Odoorn
en Valthermond. Ze vertelde over haar boeken en de
leerlingen mochten haar het hemd van het lijf vragen
over hoe zij haar boeken schrijft.

4
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ondernemen

Gouden tip om kinderen
plezier te geven in lezen?
Durf te spelen en omwikkel
je ideeën met boeken.

De bibliotheek is het platform waar inwoners
en organisaties informatie, kennis en cultuur
uitwisselen. Hier moet je zijn om verbindingen
aan te gaan. Of je nu zelfstandig ondernemer
bent, op zoek bent naar werk of juist een
samenwerkingspartner zoekt.

Taalcongres

‘Samen’ is het sleutelwoord

Op 25 september 2019 vond het Taalcongres plaats,

Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de

georganiseerd door Team Educatie van Biblionet

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. In 2019

Drenthe. Hieraan werd door alle bibliotheken in

hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties:

Drenthe actief meegewerkt. Samen met beslissers

Andes, Coach Senioren BGO, Formulierenbrigade, GGD

in het onderwijs, kinderopvang en gemeentes werd

Drenthe, Hervormde Kerk Odoorn, Historische Vereniging,

de aanpak van taalproblemen besproken. En vooral

Hunebedcentrum, Podium Odoorn, Sociale Teams,

hoe je kinderen kunt leren om plezier te krijgen in

Sportcoach, STOA, kinderopvanginstellingen en basisscholen.

lezen. De gouden tip van Matijs Lips, leraar van het
jaar 2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën

Samenwerking Glasmuseum

met boeken.’

In 2019 zijn gesprekken gestart tussen Bibliotheek NieuwBuinen en de Historische Vereniging over de huisvesting
van het Glasmuseum. Er ligt een projectplan klaar waarin
een voorstel gedaan wordt om het museum onder te
brengen in de bibliotheek. Een prachtig voorbeeld van de
maatschappelijke functie van de bibliotheek, die daarmee de
kans krijgt om het verhaal van Nieuw-Buinen te vertellen.

Walk&Talk
De Walk&Talk-bijeenkomsten bieden werkzoekenden de
kans om elkaar ontmoeten. Elke keer is er een thema waar
een spreker wordt uitgenodigd. Op die manier krijgen de
bezoekers tips van elkaar en van de sprekers. Ook kunnen
de bezoekers hulp krijgen bij sollicitaties. In 2019 vonden
maandelijks Walk&Talk-bijeenkomsten plaats in Bibliotheek
Borger.

4
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activiteiten

cijfers

Op deze pagina vind je een impressie van activiteiten
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van
Borger-Odoorn, veelal in samenwerking van andere
maatschappelijke en educatieve organisaties.

vogelvriendelijke tuin
Op donderdagavond 14 november
kwam tuinvogelconsulent Cor Dirksen
van Vogelbescherming Nederland
naar Bibliotheek Odoorn. Hij gaf de
aanwezigen advies over hoe zij hun
tuin zo vogelvriendelijk mogelijk
konden inrichten. Deze workshop werd
gehouden in het kader van Nederland
Leest, die dit jaar in het teken stond van
duurzaamheid.

bibliotheek borger-odoorn

Onze bibliotheek

2019

Bibliotheekvestigingen

4

Bibliotheken op school (dBos)

7

leesvirus
Onze collectie

borger-odoorn

totale netwerk

Titels collectie boeken

39.377

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

1.765

35.265

Titels collectie tijdschriften

2.046

36.784

Nieuw aangeschafte titels

4.913

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

In 2019 organiseerden
we veel activiteiten
voor basisscholen. Heel
succesvol was Leesvirus.
Bij leerlingen van groep 5
en 6 introduceerden we
tien mooie, spannende
en grappige boeken die
de kinderen lazen. Ze
wisselden leeservaringen
uit en deden mee aan
een quiz.

taal is tof!
In het kader van de Week van de
Alfabetisering organiseerde onze
Bibliotheek Borger samen met het
Taalhuis op 11 september een Taal is
Tof!-middag in de bibliotheek. Doel was
ouders te stimuleren om met kinderen
te lezen. Er werden verhalen voorgelezen,
taalspelletjes gedaan, er was muziek en
er was een loterij.

		

pietenmiddag
Onze klanten
Leden
Bezoekers online
Leerlingen via de Bibliotheek op school

het gebruik van onze bibliotheek
Uitleningen
Accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload
Downloads e-books
Downloads PressReader Biblionet Drenthe
Activiteiten en evenementen
Deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen
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2019

2018

4.970

5.051

19.562

20.034

398

308

2019

2018

111.902

117.419

227

250

3.755

4.092

28.861

35.551

141

127

2.399

2.159

maatschappelijk jaarverslag

Op 20 november
kwamen twee hulppieten in Bibliotheek
Odoorn spelletjes
doen met de kinderen,
knutselen, voorlezen en
veel pepernoten eten.

cabaret in Bibliotheek borger
Op 31 oktober trad Henk Boogaard op in Bibliotheek
Borger met zijn cabaretvoorstelling Interne
beslommeringen. Openhartig en op een humoristische
manier vertelde hij de toehoorders over de problemen die
hij ondervindt met de clichés in ons dagelijks taalgebruik.

het fitte brein
Op 19 september was er in Bibliotheek
Nieuw-Buinen een bijeenkomst voor
senioren, Het fitte brein.

bibliotheek borger-odoorn
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