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Bekijk de webversie

In deze editie onder meer aandacht voor de certificatie van het DigiTaalhuis in Almere en de
Huizen voor Taal in Lelystad en Zeewolde.
Polly Rademakers en Annerie Brenninkmeijer over De Nieuwe Bibliotheek. ‘De stad is zo
groot geworden wij zijn nu een echte basisbieb en huiskamer van de stad.'
Ten slotte een interview met Corien Scheele over het project Boekenbas op Urk en de
invloed van het dialect op de taalontwikkeling.

Waar in de afgelopen maanden de spanning
opliep bij de medewerkers van het
DigiTaalhuis in Almere en bij de teams van
huis voor Taal in Lelystad en Zeewolde, heerst
nu rust. Vol trots en blijdschap is er
gereageerd op de uitkomst: ‘We hebben hem.
We zijn gecertificeerd!’

In heel Nederland worden alle taalhuizen langs de zeven kwaliteitsnormen van de
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) gehaald. Hierdoor wordt
inzichtelijker wat de kwaliteit is van laagdrempelige educatie aan volwassenen.
Voor de Flevolandse bibliotheken betekende dit zesmaal opgaan voor een audit. Almere,
Lelystad en Zeewolde zijn nu gecertificeerd. Dronten en Emmeloord gaan in januari 2022 op
voor hun audit. Huis voor Taal Urk heeft inmiddels bericht gekregen dat zij voorwaardelijk
gecertificeerd is. Een uitkomst waar de betrokkenen blij mee zijn omdat de ontwikkeling van
het Huis voor Taal is gezien en benoemd en er inderdaad nog stappen te zetten zijn.

Aan het Stadhuisplein in Almere waan je je
even in een buitenwijk van New York of Parijs.
Binnen een paar minuten zie je zo’n beetje de
hele wereld aan je voorbijtrekken. De stad
herbergt sinds 1 september van dit jaar 142*
verschillende nationaliteiten.
Aan Polly Rademakers, coördinator
Laaggeletterdheid en inburgeraars en Annerie Brenninkmeijer, directeur van de Nieuwe
Bibliotheek, de opdracht hen en de talloze laaggeletterden over de drempel van de
huiskamer van de stad te lokken.

‘Een tijger, een tijger,’ de bruine ogen van de
twee-jarige Jane stralen als zij de tijger in het
grote dierenboek aanwijst. Boekenbasmoeder
Francien Wezelman - Hartman beleeft
zichtbaar plezier aan de interactie met het
kleine hummeltje. Jaarlijks worden er op Urk
om en nabij de honderd eerste kinderen
geboren. Tachtig procent van die kinderen wordt vanaf de vierde maand voorgelezen door
een Boekenbasmoeder. Vrijwilligsters die de eerstgeborene thuis bezoeken als ze: 4, 6, 9,
12, 16, 20 en 24 maanden zijn. De laatste twee keer, met 26 en 28 maanden, sluiten ze af in
de bibliotheek en in het kindcentrum.
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