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Dit hoort er ook nog bij:
Toelichting op het manifest van de Zeeuwse bibliotheken
Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid staat hoog op de agenda van de
ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)). Bibliotheken
worden, gezien als belangrijke partner in de uitvoering van het beleid. Dit doen zij vanuit
de opdracht die is vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(WSOB). De vijf maatschappelijke functies waaraan elke bibliotheekorganisatie moet
voldoen:
• het ter beschikking stellen van kennis en informatie
• het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie,
• het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur,
• het organiseren van ontmoeting en debat,
• het laten kennismaken met kunst en cultuur
Samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Provinciale
Ondersteuningsinstellingen (POI’s), zetten ook de Zeeuwse bibliotheken in op een
branche brede aanpak. Daarbij werken ze samen met landelijke-, regionale- en lokale
partners (o.a. Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, gemeenten,
welzijnsorganisaties, GGD ’s. Kinderopvang, scholen voor primair onderwijs, ROC ’s en
vrijwilligersorganisaties).
Aansluitend op ontwikkelingen als toenemende digitalisering, de Nieuwe Wet
inburgering, de vervolgaanpak Tel mee met Taal 2020-2024 en het Leesoffensief nemen
ze, samen met jullie, graag de uitdaging aan om de aanpak van laaggeletterdheid ook
de komende jaren vorm te geven. En de inwoners van Zeeland toe te rusten om
optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij. In het manifest ‘Samen voor een
geletterd Zeeland’ schetsen de Zeeuwse bibliotheken een beeld van de manier waarop
zij invulling geven aan hun maatschappelijke opdracht en de brede maatschappelijkeducatieve functie in de (lokale) samenleving..
Sent from my iPad
On 2 Nov 2020, at 12:58, Adviesraad SD <info@sociaalsd.nl> wrote:

Goedemiddag allen,
Dit vond ik in mijn postvak: zo te zien wordt er werk gemaakt van de bestrijding van
laaggeletterdheid.
Overigens de vreemde tekens in de documentnaam zijn niet van mijn hand.
Groeten, Coby
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