
Educatie jeugd 
   en onderwijs

Aantal leden

4.219
Taalinloop

445
Klik & Tik

61
Digi-inlopen

2.036
Praattafel

Als Bibliotheek bieden wij alle kinderen 
van 0 tot 12 jaar gelijke kansen om zich 
te ontwikkelen. Via een gezinsgerichte 
aanpak begeleiden wij ouders en kinderen 
op het gebied van taalontwikkeling, 
(voor)lezen, mediawijsheid en 
informatievaardigheden. Dit doen 
wij in samenwerking met gemeenten 
en professionals in het onderwijs en 
welzijn en met ouders. Wij focussen ons 
hierbij op kinderen en ouders die extra 
steun nodig hebben.

2020 in cijfers

Onze vestigingen zijn er om te  
ont moeten en te verbinden. Door drie 
 lockdowns hebben wij helaas minder  
mensen kunnen ontvangen. De AfhaalBieb, 
de BrengBieb en alle online lees- en  
luistermogelijkheden hebben ervoor 
gezorgd dat iedereen toch kon blijven lezen.

Het afgelopen jaar werd door Corona extra duidelijk dat het werken 
aan goede basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en werken met de 
computer, heel belangrijk is. Steeds meer gebeurt online. Zonder deze 
vaardigheden wordt meedoen aan de samenleving een hele uitdaging. 
Door de sluiting van de vestigingen, waren wij genoodzaakt om veel 
activiteiten online voort te zetten. Er werd voor iedereen zoveel mogelijk 
een passende oplossing gezocht om te blijven oefenen. 

In totaal is er 4.219 keer gebruikt 
gemaakt van de wekelijkse 
Taalinloop, waar bezoekers 
oefenen met lezen, schrijven, 
spreken en luisteren. 

De Bibliotheek heeft maar liefst 116  vrij willigers 
die wekelijks volwassenen begeleiden bij het 
verbeteren van taal- en digitale vaardigheden. 
Dat gebeurt zowel online als offline.

In 2020 hebben in totaal 445 
bezoeken plaatsgevonden bij  
de cursus Klik & Tik.

Er zijn ruim 61 digi-inlopen 
geweest.

Sinds maart 2020 is er ruim 
2.036 keer een bezoek gebracht 
aan de Praattafel, waarbij wordt 
geoefend met spreekvaardigheid 
in dagelijkse situaties. 

Meer dan 108 vrijwilligers uit de regio hebben 
gebruik gemaakt van trainingen, workshops  
en intervisiemomenten. Ruim 130 professionals 
ontvingen ondersteuning en training. 

Zelfredzaamheid 
  en participatie

Lek & IJssel

Samenwerking met scholen

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk ons digitale jaarverslag op www.bibliotheeklekijssel.nl/jaarverslag2020. 

Leden per 
gemeente

Houten

IJsselstein

Vijfheerenlanden

11.115

7.325

10.287

Ontmoeting 
  en verbinding

2019

2020

van de jeugd tot 18 jaar 
in de regio is lid 

28.727

23.716

Leden in de regio van de inwoners (18+)
in de regio is lid 

7,9% 60,5% 19 510

deelnemersactiviteiten

VoorleesExpress Nationale Voorleesdagen
Met de VoorleesExpress 
worden laag taal vaardige 
ouders gestimuleerd om 
de taalontwikkeling van 
kinderen te ondersteunen. 

Met de Nationale 
Voorleesdagen 
deden dit jaar maar 
liefst 460 kinderen 
mee. Ouders en 
pedagogisch  
medewerkers 
waardeerden ons 
 programma met 
een 8,6.gezinnen

75
kinderen

115
kinderen

460

vrijwilligers

80 Met het project Zomerlezen met Bip zijn 
totaal 1000 kinderen bereikt. 300 kinderen in 
de Voorschoolse Educatie, 500 kinderen uit 
het Basis Onderwijs en 200 kinderen tijdens 
een activiteit in onze vestigingen.

Zomerlezen
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Luister-
boekenBoeken E-books

Actieve 
e-bookleden

Aantal uitleningenBezoekers

Vianen

41.408

IJsselstein

80.427

Aantal bezoekers per vestiging. 
In de gemeente Houten en in 
onze andere vestigingen worden 
de bezoekers niet geteld.

8,6

% van het aantal scholen 
waarmee wij samenwerken.

94%
Vijfheeren-

landen

90% 
Houten

100% 
IJsselstein

Met BoekStart worden ouders van kinderen 
van 0 tot 4 jaar aangemoedigd om hun 
kinderen voor te lezen en kennis te laten 
maken met boekjes. 

BoekStart Aantal BoekStart leden  
in 2020:

Vianen

328
816

HoutenIJsselstein

485


