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Informatie voor de Raadsvergadering van 27 oktober 2015
Bibliotheek op school

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag wil ik u de overdenkingen en mening doen toekomen van Stichting Baasis inzake het behoud
van de bibliotheek op school door Biblionet of het onderbrengen van de bibliotheek op school bij
Questum.
Uit het verslag van een vorige raadsvergadering heb ik vernomen dat Questum, in de persoon van de
heer Thijs Kuipers, een presentatie heeft gehouden voor uw raad. In deze presentatie heeft hij
aangegeven dat de scholen van Baasis zeer positief ten opzichte van zijn plannen staan.
Dit moet ik ontkrachten. Ik heb nimmer een gesprek met deze heer Kuipers gevoerd, noch de
directeuren van de scholen. Wij waren ook niet op de hoogte van de presentatie die de heer Kuipers
voor uw raad heeft gedaan.
Voor de bibliotheek op school kan Questum niet de kwaliteit bieden die Biblionet dat kan. Naast het
verzorgen van de boeken in de schoolbibliotheek, worden er meerdere zaken aangeboden die de
leesbevordering van kinderen stimuleert. Zo is er een registratiesysteem, kunnen de boeken ook mee
naar huis genomen worden om te lezen samen met de ouders, is een leesconsulent aangesteld en
worden de leesresultaten van de kinderen gemonitord.
Dit omvattende pakket zal de leesresultaten van kinderen verbeteren.
U zult begrijpen dat Stichting Baasis de bibliotheek op school graag uitgevoerd ziet worden door
Biblionet.
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In het kader van openheid en transparantie in de communicatie heb ik zelf contact gezocht met de
heer Kuipers van Questum. Ik heb mijn verbazing uitgesproken van het feit dat hij aangeeft dat
Stichting Baasis zo enthousiast op zijn plannen reageert, aangezien wij hierover niet met elkaar
hadden gesproken en ook de directeuren van Stichting Baasis hier niet van op de hoogte waren.
Uit het gesprek bleek dat hij heeft gesproken met de interim bestuurde van Stichting Baasis, de heer
Brugman.
Tevens heb ik aangegeven dat ik de gemeenteraad op de hoogte zou brengen van mening van
Stichting Baasis omtrent de keuze voor Questum of Biblionet inzake de bibliotheek op school.
Susanne J.J. de Wit,
Directeur bestuurder Stichting Baasis
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