Nieuwsbrief Bibliotheek Netwerk Flevoland

Bekijk de webversie

Beste lezer,
In deze Kennisversterker onder meer aandacht voor de opening van het Taalpunt in
Emmeloord. Dit voorjaar opent het Taalpunt, een spin in het web voor alle taalvragers in de
Noordoostpolder, een loket in de bibliotheek in Emmeloord. Coördinator Esther SchurinkMossel heeft inmiddels een breed netwerk.
Verder aandacht voor de opgebouwdde samenwerking met het praktijkonderwijs en het
programma Digitaal Burgerschap.

Het Taalpunt Emmeloord
Om en nabij de twintig procent van de
inwoners van de gemeente Noordoostpolder
is laaggeletterd, een ongekend hoog aantal.
Esther Schurink-Mossel presenteerde
afgelopen jaar het lijvige adviesrapport:
‘Bouwstenen Taalbeleid Gemeente
Noordoostpolder’. Het taalakkoord is daaruit ontstaan.

De initiatiefnemers zijn de formele, non-formele en informele taalaanbieders uit de
gemeente Noordoostpolder. Het gemeentelijke taalbeleid 2021 ‘Taal: de sleutel tot de
maatschappij’ is een vervolg op het adviesrapport. In het taalbeleid wordt gepleit voor
meer regie en één aanspreekpunt voor taalvragers en taalaanbieders, het Taalpunt.

Samenwerking met het praktijkonderwijs
De Nieuwe Bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek
en Bibliotheeknetwerk Flevoland zitten sinds
het laatste kwartaal van 2021 om tafel met het
praktijkonderwijs om uitbreiding van de
samenwerking te verkennen. Het gaat om de
volgende vier scholen: De Steiger in Lelystad,
Aeres in Emmeloord, prO Dronten en prO Almere.

We gaan er op 16 juni echt een feestje van maken

Er worden afspraken per school gemaakt, maar er wordt ook een provinciale spoken
word-wedstrijd georganiseerd, waarbij spoken word-artiesten voorafgaand aan de
wedstrijd de scholen bezoeken en de leerlingen voorbereiden op een optreden.

Sinds 2021 voert Stichting Samenwerkende
POI’s Nederland (SPN) in samenwerking met
de Koninklijke Bibliotheek en Pica het
programma Digitaal Burgerschap uit.

Maar wat is Digitaal Burgerschap?

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen
bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe
digitale mogelijkheden.
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