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WERKING NAJAAR 2020 
 
CORONA: aangepaste dienstverlening 

 
Corona blijft onze dienstverlening in de war sturen. Ook dit najaar hebben we onze activiteiten 
noodgedwongen moeten aanpassen of schrappen. Gelukkig konden de deuren van de bib open 
blijven. In deze aangepaste werksituatie hebben we ons beste beentje voorgezet om de inwoners 
van Ledegem zoveel mogelijk kennis en ontspanning aan te bieden.  
 
Onze digitale tools zijn een ideale middel om in tijden van ‘social distancing’ de inwoners te 
informeren, hen kennis bij te brengen of hun geletterdheid op te krikken. Dit najaar hebben we daar 
veel gebruik van gemaakt. Check gerust onze digitale kanalen:   
 

• Onze maandelijkse digitale nieuwsbrief (voor mensen die nog niet geabonneerd zijn, inschrijven 
kan via deze link: Nieuwsbrief | Gemeente Ledegem): 

• Ons portaal (https://ledegem.bibliotheek.be)  

• Onze facebookpagina (https://www.facebook.com/bibliotheekledegem)  

• Instagram (https://www.instagram.com/bibliotheekledegem/)  
 
OPROEP VRIJWILLIGER 

 
De oproep in het gemeentelijke infomagazine om een vrijwilliger aan te werven viel niet in 
dovemansoren: drie mensen hebben op onze vraag gereageerd. De drie personen werden 
uitgenodigd voor een babbel en zowel de bibliotheek als de gemeentelijke overheid vonden het een 
goed idee om ze alle drie aan te werven. Het dossier werd goedgekeurd door het college en daarna 
overgemaakt aan de dienst personeel, met de bedoeling om alles tegen eind dit jaar in orde te 
brengen zodat de vrijwilligers kunnen starten in januari 2021.  
 
(Ondertussen liet één van de drie personen weten dat het toch niet zal lukken om te komen 
meedraaien als vrijwilliger.) 
 
Werkschema:  
 
Ik heb in samenspraak met deze personen ook al een uurschema uitgewerkt:  
 

• Maandag van 9 tot 11 uur: vrijwilliger 1 

• Vrijdag van 9 tot 11 uur: vrijwilliger 2 
 
Dit is een startschema. Na een tijdje zullen we dit evalueren. Vooral omdat het tijdens deze 
coronacrisis anders werken dan in normale omstandigheden.  
 
Takenpakket:  
 
De taken die ze zullen uitvoeren zijn de taken die we hebben opgesomd in de vacature, de twee 
vrijwilligers voeren dezelfde taken uit. Ook dit zal na een tijdje geëvalueerd en eventueel aangepast 
worden:  

• Ingeleverde materialen terug in de rekken plaatsen 

• Afdelingen ordenen 

https://www.ledegem.be/inschrijven-nieuwsbrief
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• Gezelschapsspelletjes controleren 

• Verouderde of beschadigde materialen afvoeren 

• Kaften 
 
WEEK VAN HET NEDERLANDS (3-10/10) 

 
Tijdens de Week Van Het Nederlands hebben we een aantal taaltips gedeeld. Er waren vier 
onderdelen: algemene taalweetjes, spelling, grammatica, uitdrukkingen & gezegdes. Dit deden we op 
een lucratieve manier, in quizvorm. Op ons portaal konden de deelnemers de tips nog eens nalezen.  
(https://ledegem.bibliotheek.be/nieuws/krik-jouw-taalkennis-op). 74 personen namen deel aan de 
quiz.  
 
START KJV: 21 juryleden  

 
Voor de Kinder- en Jeugdjury 2020-2021 schreven maar liefst 21 kinderen zich in. Deze kinderen 
moeten tussen november 2020 en april 2021 acht boeken lezen en beoordelen. Normaal komen de 
verschillende groepjes maandelijks samen om hun meningen uit te wisselen, maar door corona kan 
dit momenteel niet. We hopen dat we dat in maart/april, tijdens de eindbespreking, wel terug 
kunnen doen.   
 
Dit zijn de aantallen per groep:  

• Groep 2 (1ste en 2de leerjaar): 1 jurylid 

• Groep 3 (3de en 4de leerjaar): 7 juryleden 

• Groep 4 (5de en 6de leraar): 12 juryleden 

• Groep 5 (1ste en 2de secundair): 1 jurylid 
 
VERWENDAG: uitdelen attentie (chocolade: 80 doosjes) 

 
Ook de verwendagactiviteiten vielen door corona in het water. Dus zochten we naar een alternatief. 
Tijdens de verwenweek (vanaf 17 oktober) werden onze bezoekers getrakteerd op een doosje fijne 
chocolade. We hadden 80 doosjes aangekocht en tegen woensdag 21 oktober waren alle doosjes de 
deur uit. Onze leden waren aangenaam verrast door deze leuke attentie.   
 
VOORLEESWEEK:  

 
Tijdens de voorleeswerk werken we altijd een activiteit uit met de academie van Roeselare (STAP), 
afdeling Ledegem. Ook dit jaar was dit zo. Tijdens de Voorleesavond kunnen de kinderen van 
Ledegem dan deze activiteit bijwonen in de bibliotheek. Daar we moesten overstappen op een 
digitale versie, hebben we met de bibliotheek, ter aanvulling zelf nog twee voorleesprojecten op 
poten gezet. Zo konden we drie voorleesactiviteiten aanbieden, die de inwoners via een digitale weg 
konden bekijken. Dit waren de drie projecten:  
 

• 21/11: lancering voorleesverhaaltje ‘Goudlokje’ (209 weergaven) 

• 27/11:  activiteit STAP (261 weergaven) 

• 29/11: lancering voorleesverhaal ‘Sint’ (85 weergaven) 
 
De activiteit van STAP is te bekijken via de facebookpagina van STAP Ledegem 
(https://www.facebook.com/stapledegem). De voorleesprojecten van de bibliotheek werden op ons 
YouTubekanaal geplaatst (https://www.youtube.com/channel/UCHqtOeDxmA9tfxX6vjj2YIQ).  
 
In de kerstvakantie hebben we ook nog een voorleesverhaal gepost op ons YouTubekanaal:  

• https://www.youtube.com/watch?v=vtxVSiQVp3Y&t=10s (54 weergaven) 
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https://www.youtube.com/channel/UCHqtOeDxmA9tfxX6vjj2YIQ
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BOEKSTART:  

 
In de week van 28 september hebben we een herinneringskaartje gestuurd naar de kinderen die 
geboren zijn in de eerste helft van  2019 (1 januari 2019 en 1 juli 2019). Dit om de ouders eraan te 

herinneren dat ze een peuterpakket mogen komen afhalen. Er werden in totaal 43 kaartjes verstuurd. 
Ondertussen hebben we al 12 pakketten uitgedeeld.  
 
Begin 2021 (februari/maart) sturen we een herinneringskaartje naar de kinderen die geboren zijn in de tweede 
helft van 2019.  
 
BOEKSTART: kinderen die in onze gemeente wonen krijgen op twee momenten een boekenpakket:  

• Een babypakket als ze 6 maanden oud zijn (deze verdeling gebeurt via de consultatiebureaus van Kind 
& Gezin) 

• Een peuterpakket als ze 15 maanden (wordt verdeeld via de bibliotheek) 

 
LEESCLUB:  

 
De decemberbijeenkomst (10/12) werd spijtig genoeg geannuleerd (corona). Hopelijk kunnen de 
boekbesprekingen in 2021 wel allemaal plaatsvinden.  
 
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN:  

 

• Poëzieweek (van 28/01 tot 03/02/2021) 
o Tijdens de Poëzieweel plaatsen we onze poëzieafdelingen in de kijker en delen we 

poëziekaartjes uit 
 

• Jeugdboekenmaand (maart) 
o Tijdens de Jeugdboekenmaand plaatsen we jeugdliteratuur in de kijker en 

organiseren we een viertal lezingen. Deze lezingen liggen al vast (hopelijk gooit 
corona geen roet in het eten):  

▪ Donderdag 04/02: Sofie De Moor (2de leerjaar) 
▪ Donderdag 11/02: Sassafras De Bruyn (3de leerjaar) 
▪ Donderdag 4/03: Frank Pollet (5de leerjaar) 
▪ Dinsdag 20/04: Karla Stoefs (4de leerjaar) 

 

• Bijeenkomst leesclub: 11 maart 
 
MEERJARENPLAN: acties 2021 

 
In 2021 staan deze nieuwe acties gepland:  
 

• De bovenverdieping van de bibliotheek renoveren 

• Themapakketten voor scholen voorzien (door corona zijn we daar dit schooljaar al mee 
gestart, tussen 1 september en 18 december werden 14 pakketten afgehaald) 

• Altijd iets nieuws in de bibliotheek (aankopen presentatiemeubilair) 

• De bibliotheek als algemeen communicatiekanaal gebruiken  
 
  



UITLEENCIJFERS 2020:  

 
De coronacrisis heeft gezorgd voor een aangepaste dienstverlening en dit had een impact op de 
uitleencijfers. Hier nog eens een overzichtje van onze dienstverlening tijdens deze woelige periode:  

• Vrijdagavond 13 maart: eerste lockdown 

• Zaterdag 14 & zondag 15 maart: bibliotheek gesloten 

• Vanaf maandag 16 maart: start afhaalservice (enkel op maandag – woensdag – vrijdag) 

• Vanaf maandag 11 mei: uitbreiding afhaalservice (nu ook mogelijk op zaterdag & zondag) 

• Vanaf maandag 8 juni: deuren terug open, de bezoekers konden zelf terug hun materialen uit 
de rekken halen (maar ook niet meer dan dat). 

• Vanaf maandag 7 september: kranten lezen en pc’s gebruiken is terug mogelijk en de 
ingediende materialen worden niet meer in quarantaine geplaatst. Er zijn nog geen 
Klasbezoeken.  

 
Onze werkwijze is sedert 7 september niet meer veranderd. We hadden gehoopt om na de 
herfstvakantie terug te kunnen starten met de klasbezoeken, maar de 2de coronagolf heeft stokken in 
de wielen gestoken. Een daling van de uitleencijfers is in zo’n buitengewone context onvermijdelijk. 
Als we kijken naar de cijfers zien we echter dat het aantal ontleningen zich terug begint te herstellen.  
We zitten nog niet aan het maandgemiddelde van 2019, zonder klasbezoeken is dit ook niet mogelijk, 
maar de cijfers gaan de goede richting uit.  
 

2020 Uitleningen Verlengingen Totaal 

Januari 3710 1637 5347 

Februari 3063 1254 4317 

Maart 1910 1075 2985 

April 386 584 970 

Mei 467 1283 1750 

Juni 1530 561 2091 

Juli 2444 1087 3531 

Augustus 2115 1213 3328 

September 2331 789 3120 

Oktober 2553 878 3431 

November 2575 1202 3777 

December 2674 873 3547 

Totaal 25758 12436 38194 

 
Ter vergelijking, de uitleencijfers van 2019:  

2019 Uitleningen Verlengingen Totaal 

Januari 2883 1384 4267 

Februari 2855 1192 4047 

Maart 3123 1418 4541 

April 2547 1460 4007 

Mei 2946 1315 4261 

Juni 2118 1214 3332 

Juli 2845 1441 4286 

Augustus 2428 1204 3632 

September 3107 1069 4176 

Oktober 3605 1440 5045 

November 3180 1356 4536 

December 2882 1269 4151 

Totaal 34519 15762 50281 

 


