
Jeugd & Jongeren

BoekStart
Net zoals in het eerste coronajaar, bleven ook in 2021 de consultatiebureaus het 

grootste deel van het jaar gesloten voor de activiteiten van de BoekStartcoach. 

Hierdoor was het moeilijker om jonge ouders te bereiken. Gelukkig konden 

kleinschalige activiteiten in de bibliotheek wel vaak doorgaan, zoals de  

BabyBieb. De BoekStartcoach ontvangt in een intieme setting ouders met hun 

baby. Met de mooiste babyboekjes, allerlei materialen en liedjes lekker samen 

speellezen.

De consultatiebureaus zijn van grote waarde geweest in de verspreiding van de 

BoekStartkoffertjes. Hoewel ouders in de tweede helft van het jaar het koffertje 

ook in de bibliotheek konden ophalen, bleek de inzet van de consultatiebureaus 

een waardevolle toevoeging. Het aantal BoekStartleden is dan ook gegroeid in 

2021. Deze samenwerking willen we daarom graag voortzetten.

Bij landelijke campagnes als de Nationale Voorleesdagen, Media Ukkie Dagen 

en de BoekStartdag bleef corona een spelbreker. Inventief geworden door de 

voorgaande periode lukte het de BoekStartcoaches toch om ouders en jonge 

kinderen te bereiken. Al was het maar via de ramen van onze bibliotheek- 

vestigingen waar grote bomen op bevestigd waren. Hierin werden de door  

kinderen geknutselde Coco-vogeltjes gezet. Gezellig bij de grote moedervogel.

0 - 3 jaar
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Aantal kinderdagverblijven:

 16
(2020: 18)

Aantal voorleescoördinatoren 
KoV:

35
(2020: 35)

Aantal kinderen lid 0-3 jaar:

965
(2020: 942)

Aantal peuterspeelzalen:

17
(2020: 26)

resultaten BoekStartcoach:
Aanwezigheid op consultatiebureau* :  

16
(2020: 25)
Aantal ouders gesproken: 

100
(2020: 252)

Aantal ingezette projecten en activiteiten 0-4 jaar:  41
+ 1 activiteit op het gebied van digitale geletterdheid, in de vorm van een  
inspiratiedocument voor de Media ukkie dagen.

6 Boekel 
18 gemert-Bakel
11 Laarbeek

 3 Boekel 
 7 gemert-Bakel
 6 Laarbeek

292 Boekel
367 gemert-Bakel
306 Laarbeek

3 Boekel 
9 gemert-Bakel
5 Laarbeek

Alle BoekStartdiensten op een rijtje: 

BoekStartkoffertje - BoekStart in de kinderopvang - 

BoekStartdistributie - BoekStartcoach.
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ciJferS Jeugd & Jongeren 0 - 3 jaar

5 Boekel 
11 gemert-Bakel

35 Boekel 
65 gemert-Bakel

* in Laarbeek konden we dit jaar niet terecht
 

BabyBieb activiteiten:

5 Bereik: 21



Jeugd & Jongeren
Leesbevordering en digitale geletterdheid
De tijden van lockdown hebben de lees- en mediacoaches gebruikt om het aanbod leesbevordering  

en digitale geletterdheid voor basisscholen te actualiseren en uit te breiden. Hoe fijn is het dan om te 

merken dat scholen massaal gebruik maken van dit – deels nieuwe – aanbod. De coronatijd heeft  

ervoor gezorgd dat er meer leesachterstanden zijn. Tevens zaten alle kinderen, ook kleuters, langdurig 

voor een scherm. Het is dus nog urgenter geworden om ook jonge kinderen al bewust te leren omgaan 

met digitale media.

Hiervoor hebben onze lees- en mediacoaches nieuwe projecten ontwikkeld, die in het nieuwe  

schooljaar meteen goed zijn afgenomen. Dit onderstreept hoe belangrijk het is dat we in gesprek  

blijven met het onderwijs en ons aanbod aanpassen aan de behoefte die er is. Voor de zomervakantie  

boden we een project Vakantielezen aan voor alle leerlingen uit de groepen 3 en 4. Hier is massaal  

op ingeschreven waardoor heel veel kinderen al lezend op reis gingen naar de Sprookjeseilanden,  

de Griezelkust, Avonturenland, Lachland en Sportmanië.

De collecties van de Bibliotheken op school zijn op meer scholen dan voorheen gebruikt om kinderen  

ook thuis te laten lezen. Tevens waren er scholen, die nog niet zijn aangesloten bij de Bibliotheek op 

school, die graag wilden meedoen aan de Leesmonitor. De resultaten hiervan gelden als nulmeting  

voor leesplezier en leesbevordering en werden meegenomen in het besluit om een samenwerkings- 

overeenkomst aan te gaan. In 2021 is er een nieuwe school aangesloten en ook in 2022 verwachten  

we nieuwe scholen te mogen verwelkomen.

4- 12 jaar
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Na een introductieles van het project Poëzie in de klas:  
“Juf, wanneer kom je nog een keertje terug? Ik vond het superleuk!”
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Leesbevorderingsactiviteiten en  
projecten scholen: 244
Bereik:  6.344 
  (2020: 6.085)

Activiteiten 
digitale geletterdheid:

19 (2020: 9)

Bereik:

562 (2020: 267)

Workshops leesbevordering 
voor leerkrachten:   4
Bereik:  16
     (2020: 18)

Leescoördinatoren op scholen:

28
(2020: 28)

8 Boekel 
14 gemert-Bakel
6 Laarbeek

Bezit boeken scholen: 41.752 
     (2020: 39.682)

uitleningen dBos:  1.489  

     (2020: 467)

Aantal dBos scholen

21
(2020: 20)

 4 Boekel 
12 gemert-Bakel
 5 Laarbeek

Aantal kinderen lid 4-12 jaar:

6.047
(2020: 6.101)

1.105 Boekel 
3.326 gemert-Bakel
1.616 Laarbeek

Voorleeskampioenschappen 
deelnemers: 21
 (2020: 19)

Bereik: 630* 
 (2020: 570) 

4 Boekel
9 gemert-Bakel
8 Laarbeek

* Vanwege de lockdown waren alle 
   voorleeswedstrijden online via Zoom.

 



Jeugd & Jongeren
uitbreiding aanbod en versteviging samenwerking voortgezet onderwijs
VMBO Doregraaf in Gemert verlengde in 2021 de samenwerkingovereenkomst met Bibliotheek  

De Lage Beemden voor onbepaalde tijd. Een stevige basis voor de toekomst en een onderstreping van  

de goede samenwerking. Voor de scholieren van de Doregraaf hebben we ons aanbod flink uitgebreid. 

Op het gebied van leesbevordering is er een project rondom verfilmde boeken bij gekomen, evenals 

een projectcollectie met als thema Tweede Wereldoorlog. Op het gebied van digitale geletterdheid is  

er nu een project over sexting met daaraan gekoppeld boeken die over dit thema gaan, en een project  

dat een aantal lesmodules bevat voor jongeren en de digitale overheid.

nederland Leest Junior
Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest Junior hebben leerlingen een verhaal geschreven  

over het najagen van hun dromen. Ze werden geïnspireerd door lokale en inmiddels bekende jongeren 

die hun eigen verhaal vertelden, zoals de oprichters van Wish Outdoor.

Leesoffensief Brabant
Met de landelijke subsidie vanuit het Leesoffensief startten we halverwege 2021 een samenwerking  

met VMBO De Laarbeecke in Beek en Donk. Met extra collectie en (lees)activiteiten in de eerste twee  

leerjaren verbonden we lezen en sport met elkaar. Met zeer enthousiaste deelname van leerlingen  

en positieve reacties van docenten. Wat ons betreft een mooie opmaat naar verdere samenwerking  

met De Laarbeecke.

13 - 18 jaar

Jaarverslag 2021 | Bibliotheek De Lage Beemden

Een leerling uit de Schakelklas na een boekintroductie van  
het boek Oppassen van Annemarie Bon (die later de klas ook zou  
bezoeken):”Mag ik dat boek? Ik wil het graag lezen!”
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Aantal jongeren lid 13-18 jaar:

3.854
(2020: 3.825)

727 Boekel 
1.996 gemert-Bakel
1.131 Laarbeek

Leesbevorderingsactiviteiten  
Voortgezet onderwijs:

Activiteiten digitale geletterdheid  
Voortgezet onderwijs:

60
(2020: 17)

1.080
(2020: 317)

5

108Totaal bereik: Totaal bereik:

BasisPlusklas aantal leerlingen:  11   

        (2020:  15)
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