Ouderbetrokkenheid: samenwerking
Als er eenmaal een netwerk tot stand is gebracht en diverse partners betrokken zijn bij de
Bibliotheek en haar leesbevorderende taken, is het zaak de partners betrokken te hóuden.
Organiseer bijvoorbeeld een studiebijeenkomst met alle jeugdartsen en wijkverpleegkundigen in het
werkgebied van de Bibliotheek. Houd een brainstorm over hoe bij ‘het zeven maanden gesprek’
taalthema’s aan de orde kunnen komen met een prominente plaats voor de Bibliotheek. Of
organiseer een bijeenkomst om te brainstormen met alle professionals die werken met nul- tot
vierjarigen.
Toeleiding
Zowel de Bibliotheek als de samenwerkingspartners rekenen jonge kinderen van nul tot vier jaar en
hun ouders en verzorgers tot hun doelgroep. Daarnaast heeft elke samenwerkingspartner zijn eigen
specifieke doelgroep, wat de bereikbaarheid vergroot. Sommige samenwerkingspartners kunnen,
behalve een toeleiding, ook een activiteit verzorgen.
Als mogelijke partners kan gedacht worden aan:
Boekhandels (ook voor activiteiten)
Brede school
Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg (ook voor activiteiten)
Culturele instellingen (ook voor activiteiten)
Kinderopvang (ook voor activiteiten)
Kraamzorg
Muziekschool (ook voor activiteiten)
Opvoedondersteuners
Verloskundigen
VoorleesExpress (ook voor activiteiten)
VVE (LEA) overleg
Winkels met babyproducten (ook voor activiteiten)
Ziekenhuis
Uitvoering: activiteiten
U kunt de ouderbijeenkomst samen met een partner organiseren of een van de
samenwerkingspartners uitnodigen om een bijdrage te leveren. In de meeste gevallen zullen zij dat
graag (gratis) doen, omdat het hun de gelegenheid geeft bekendheid te geven aan wat zij jonge
kinderen te bieden hebben en het belang daarvan te onderstrepen.
Een thematisch programma geeft ouders extra reden om te komen. Let er wel op dat er tijdens de
bijeenkomst ook genoeg tijd is om aandacht aan BoekStart, interactief voorlezen en
Bibliotheekbezoek te besteden, zeker als de bijeenkomst plaatsvindt bij de samenwerkingspartner.
Zorg ook altijd dat er BoekStartmaterialen en babyboekjes aanwezig zijn.
Mogelijke samenwerkingspartners om een ouderbijeenkomst aan te kleden:
Boekhandels (ook voor toeleiding)
Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg (ook voor toeleiding)
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Culturele instellingen (ook voor toeleiding)
Kinderopvang (ook voor toeleiding)
Logopedist
Muziekschool (ook voor toeleiding)
Ontwikkelingspsycholoog
Speel-o-theek
Tandarts
VoorleesExpress (ook voor toeleiding)
Winkels met babyproducten (ook voor toeleiding)
Inzetten bij activiteiten
Door mensen van bepaalde organisaties in te zetten bij BoekStartactiviteiten snijdt het mes aan twee
kanten. De Bibliotheek kan gebruikmaken van goedkope of zelfs gratis krachten én BoekStart krijgt
bij de betreffende organisatie bekendheid, wat betrokkenheid kan opleveren en wellicht tot
partnerschap kan leiden.
Te denken valt aan:
Onderwijs (MBO/HBO): stageplaatsen
ROC studenten
SPW-stagiaires
Vrijwilligersorganisaties als Humanitas
Voorbeelden van een thematische ouderbijeenkomst i.s.m. partners
Hieronder vindt u drie voorbeelden van ouderbijeenkomsten, georganiseerd met
samenwerkingspartners. Natuurlijk speelt de Bibliotheek bij de bijeenkomsten een prominente rol.
Meertaligheid en voorlezen
Samenwerkingspartners:
- een logopediste over de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen die meertalig worden
opgevoed.
- de VoorleesExpress met uitleg over wat hun organisatie doet en hoe je op een leuke interactieve
manier kunt voorlezen aan (allochtone) kinderen.
De bijeenkomst werd georganiseerd in een ouderkamer op een basisschool. De Bibliotheek was
uitgenodigd om te komen vertellen over BoekStart en het belang om van jongs af aan samen te
lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes te vertellen.
Moedercafé
Samenwerkingspartners:
- een lactatiekundige geeft antwoord op vragen over borstvoeding en voeding.
- een jeugdverpleegkundige vertelt over de ontwikkeling van baby’s.
Het moedercafé wordt regelmatig gehouden, bijvoorbeeld iedere eerste vrijdag van de maand. Altijd
zijn er een of meer mensen uit de gezondheidzorg aanwezig om vragen te beantwoorden.
Deelnemers ontmoeten er in een open sfeer andere moeders en delen ervaringen over het
moederschap.
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Koffie- en themaochtenden
Samenwerkingspartner:
- Centrum Jeugd en gezin
Wekelijks vrije inloop op een vaste ochtend en een maandelijkse themaochtend, gecoördineerd door
de Bibliotheek en het Centrum Jeugd en Gezin. Voor ouders met kinderen van 0-4 jaar om
laagdrempeligheid van de Bibliotheek te bevorderen en hiermee een stimulans te geven aan
taalbevordering bij het jonge kind van 0-4 jaar.
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