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DEEL 1
HET PROJECT SKOOLSOUT
1.1

INLEIDING

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta startte eind 2007 met Skoolsout: een project waarin jongeren elkaar
adviseren over boeken, waardoor het lezen een aantrekkelijker bezigheid wordt. Skoolsout daagt
groepen jongeren uit een deel van de collectievorming over te nemen van de bibliotheek en wegen te
vinden om leeservaringen uit te wisselen. Dit idee wordt gesteund door de uitkomsten van een enquête
die de Nationale Jeugdraad hield naar de leesmotivatie van jongeren1. Hieruit blijkt dat de stimulerende
factor om jongeren aan het lezen te zetten, leeftijdgenoten zijn. Het zijn vooral vrienden (37 procent) en
andere leeftijdsgenoten (12 procent) door wie jongeren gaan lezen.
Dit komt onder andere ook naar voren in Het verhaal achter de lezer van Cedric Stalpers (2007/
Stichting Lezen; reeks 9) en Lezen in het vmbo: onderzoek-interventie-praktijk (2007/ Stichting Lezen;
reeks 11) waarin te lezen is dat ook ouders belangrijk zijn bij de keuze van boeken en docenten hierbij
pas op een derde plaats komen.
Skoolsout wil niet alleen lezen aantrekkelijker maken voor jongeren, ook de bibliotheek moet dat
worden. Jongeren kopen media, presenteren deze media en zijn als tijdelijk bibliotheekpersoneel
aanwezig om media-activiteiten te begeleiden of inlichtingen te geven aan leeftijdsgenoten.
Geïnteresseerde jongeren kunnen doorstromen naar een baan als opruimer, vakantiehulp of
inlichtingenmedewerker voor jongeren, omdat alleen dan de bibliotheek(dienstverlening) echt
interessanter wordt voor jongeren.
Dit projectplan is geschreven op basis van ervaringen die opgedaan zijn in drie vestigingen van de
bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, waar vmbo-jongeren aan de slag gingen in het kader van hun
sectorwerkstuk of maatschappelijke stage. Het projectplan is nu een plan van aanpak voor ieder die
gaat werken met jongeren in schoolcontext. In de komende jaren zullen sommige bibliotheken ook
gaan werken met groepen buiten schoolverband: het voetbalteam, de archeologievereniging of een
discussiegroep van de kerk. Hun ervaringen worden opgenomen, net als de instroom van Skoolsoutjongeren naar het reguliere personeelsbestand van de bibliotheek. Dit projectplan is dus een plan in
ontwikkeling.
ProBiblio is het aanspreekpunt voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland als het gaat om
advies en begeleiding bij de opzet van Skoolsout, deskundigheidsbevordering en onderlinge
uitwisseling tussen bibliotheken.

1.2

SKOOLSOUT UITGANGSPUNTEN

1.2.1 Visie
Skoolsout is een gewilde en herkenbare plek voor jongeren om media te raadplegen, media te lenen,
leeservaringen uit te wisselen en te chillen. Als serieuze partners zijn zij actief betrokken bij de vormgeving
en uitvoering van Skoolsout dat daardoor nauw aansluit bij hun wensen. De jongeren vervullen uitdagende
stageplekken met eigen verantwoordelijkheden en handelingsvrijheid. Tijdens de stages maken ze
kennis met de hele breedte van de bibliotheekdienstverlening. Dit alles betekent voor jongeren een
positieve bijdrage aan hun leeshouding en voor de bibliotheek een verbeterd imago en meer inzicht in de
jongerencultuur, wat de dienstverlening aan deze leeftijdsgroep een kwaliteitsimpuls geeft.

1

Lezen, onderzoeksverslag jeugdpanel; Nationale Jeugdraad, in opdracht van Stichting Lezen, 2006
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1.2.2 Doelgroep
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar:
groepen jongeren van 15,16 en17 jaar ontwikkelen diensten en producten voor Skoolsout;
–
–
jongeren van 13 tot en met 17 jaar maken gebruik van Skoolsout.

1.2. 3 Doelen
Skoolsout streeft de volgende doelen na:
meer bibliotheekbezoekers in de leeftijdsgroep 13 tot en met 17 jaar;
–
–
meer uitleningen aan deze doelgroep;
–
meer bezoekers van de website www.skoolsout.nl;
–
samenwerking met het voortgezet onderwijs waarbij school en bibliotheek partners zijn;
–
een instroom van jongeren in het personeelsbestand.
Of deze doelen bereikt zijn, is te meten met registraties van:
het aantal bezoekers van Skoolsout op bepaalde tijden;
–
–
het aantal bezoekers van Skoolsout-activiteiten;
–
het aantal bezoekers van www.skoolsout.nl;
de uitleencijfers van de media die de jongeren kopen;
–
–
de uitleencijfers van media aan de doelgroep;
–
het aantal leden in de doelgroep.
1.2. 4 Skoolsout is…
Skoolsout is vóór alles een plek voor jongeren door jongeren.
De bibliotheek geeft kaders, inspiratie en sturing, de jongeren dragen zorg voor de invulling.
Skoolsout is voor jongeren
–
Een ontmoetingsplaats voor lenen, lezen, luisteren, kijken en leeservaringen uitwisselen. Dit kan
tijdens openingsuren in de bibliotheek, maar ook 24 uur per etmaal via www.skoolsout.nl;
Een aantrekkelijke plek om met media en lezen bezig te zijn. De inrichting (de presentatie van
–
media, de werkplekken en het meubilair) kan afwijken van bibliotheektradities, maar maken
van Skoolsout niet tot hét jeugdhonk van de bibliotheek omdat de rest van de bibliotheek ook
immers hun terrein is;
Een combinatie van verschillende media die hen uitnodigt om cross-overs te maken van boeken
–
naar andere media en vice versa;
Lezen, lenen maar ook doen: jongeren organiseren activiteiten voor elkaar rond media en
–
cultuur.
1.2. 5 Meerwaarde
Meerwaarde voor de bibliotheek
Skoolsout verbetert het imago van de bibliotheek, met name bij jongeren. Samenwerking en
kennisuitwisseling met hen verbreedt het inzicht in de jongerencultuur, waardoor de bibliotheek haar
dienstverlening beter kan afstemmen op hun wensen. Als jongerenambassadeurs zullen zij meer
leeftijdsgenoten bij de bibliotheek trekken. Natuurlijk geeft Skoolsout de samenwerking met het
onderwijs een nieuwe impuls.
Meerwaarde voor jongeren
Voor jongeren heeft meewerken aan Skoolsout een aantal aantrekkelijke punten: uitdaging en
verantwoordelijkheid, aanzien bij leeftijdsgenoten en leerkrachten, scoren voor school. Het bezoeken
van Skoolsout (in bibliotheek of digitaal) betekent een aantrekkelijke media-hangout.
Meerwaarde voor scholen
Voor scholen is de bibliotheek met Skoolsout een goede samenwerkingspartner bij het
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motiveren tot lezen, omgevingsgericht leren, het vinden van een zinvolle invulling voor de
maatschappelijke stage en het verwerven van inzicht in het lezen van jongeren.

1.3

VOORWAARDEN

Om Skoolsout tot een succes te maken is binnen de bibliotheek een aantal basisvoorwaarden nodig.
1.3.1 Deskundigheid en affiniteit
Medewerkers die zich met Skoolsout bezighouden, moeten in de eerste plaats plezier beleven aan
het werken met jongeren. Ook vraagt Skoolsout voldoende inzicht in de jongerenwereld en een goede
communicatie om hen te kunnen begeleiden, motiveren, achter de vodden te zitten en het beste in hen
boven te halen. Dit alles om hun betrokkenheid bij het project te handhaven.
1.3.2 Kennis van onderwijs
Kennis van het onderwijsveld is nodig om Skoolsout een plek te geven in het (lokale) onderwijs. Met
name kennis van de maatschappelijke stage en het sectorwerkstuk, en de wijze waarop deze in de
regio georganiseerd worden, is onontbeerlijk. Informatie over sectorwerkstuk en maatschappelijke
stage is te vinden op respectievelijk www.slo.nl en www.samenlevenkunjeleren.nl.
1.3.3 Draagvlak collega’s
Draagvlak bij alle bibliotheekmedewerkers maakt dat:
–
de medewerkers van Skoolsout geen tegenwerking ondervinden
–
de jongeren geaccepteerd worden als medewerkers van bibliotheek
–
Skoolsout bibliotheekbreed gemotiveerd uitgedragen wordt als bibliotheekproject
–
de bibliotheek het project op langere termijn levend kan houden

Leerlingen
deelnemers

Mediathecaris
Directie spin in web
medewerking

Docenten
werven leerlingen
inbedding in
lesprogramma
begeleiding leerlingen

School
medewerking
ondersteuning
wisselwerking

MT

Gemeenten
Beleidsmakers
geld
toezicht
tijd
ondersteuning
Skoolsout
Binnenhuisarchitect

Reclamebureau
Boekhandel
Ict- er

Deskundigen voor
jongeren
advies
inspiratie
voorlichting, training
Ouders
medewerking
ondersteuning

Projectgroep
Project lokaal vormgeven
en uitvoeren.

Deskundigen over jongeren
kennis voor projectgroep over
jongeren
kennis voor medewerkers over
jongeren
begeleiding van projectgroep
feedback

Bol.com
Boekhandel

Media
leveranciers
levering media

NBD

Jeugdbibliothecaris
draagvlak, kennis
Bibliotheken
Collega’s eigen bibliotheek
draagvlak
doorverwijzen
kennis
inzet
Collega’s bibliotheken
advies
begeleiding jongeren

Communicatiebureau
advies zijlijn
deskundigheidsbevordering

Jongerenwerkers
Advies over jongeren
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1.3.4 Partners
De bibliotheek kan Skoolsout niet alleen realiseren. Onderstaande partners leveren ieder een bijdrage.
Het is aan de bibliotheek om de samenwerking met hen vorm te geven en te consolideren.
1.3.5 Financiën
Voor de financiering van Skoolsout zal de bibliotheek een bewuste keuze moeten maken om op korte
en langere termijn geld en personeel in te zetten voor de doelgroep jongeren.

1. 4

SKOOLSOUT EN ANDERE JONGERENPROJECTEN

Skoolsout zag tegelijkertijd het levenslicht met Biebnight, 4you! en Leeskr8!. De jongerenprojecten
hebben onderling veel gemeen, waardoor onderdelen en werkwijzen uitgewisseld kunnen worden.
Skoolsout

4you!

Biebnight

Leeskr8!

13 t/m 18
vmbo t/m vwo

13 t/m 18
vmbo
Aandacht zwakke
lezers

13 t/m 18
vmbo t/m vwo

13 t/m 15
onderbouw vmbo
kaderberoepsleerweg
en gemengde leerweg

Participatie jongeren:
organiseren, boeken
kopen, inrichten, pr.

-

Participatie jongeren:
organiseren

-

Leesbevordering

Leesbevordering

Cultuurbevordering

Leesbevordering

Activiteiten
Media
Leeservaringen
uitwisselen
www.skoolsout.nl

Activiteiten
Media
Aandacht zwakke
lezers

Activiteiten

Leerlingen:
-leessmaaktest +
leestips
-lessen volgen via de
site
Docenten:
Lessen samenstellen
via www.leeskr8.nl

Trailer voor jongeren

-

-

www.leeskr8.nl
Film Lees8! voor
jongeren
Promotiemateriaal

Mogelijke combinaties zijn:
–
Een groep laaggeletterde jongeren is jaarlijks één van de Skoolsout-groepen
–
Skoolsout maakt gebruik van de Leeskr8 film en www.leeskr8.nl
–
Een van de Skoolsout-activiteiten is een culturele activiteit
–
4you!-jongeren organiseren een activiteit leesbevordering
Gaat een project Skoolsout heten, dan moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:
–
actief participeren
–
elkaar adviseren over boeken en andere media
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1.5

ADVISERING EN BEGELEIDING

ProBiblio is aanspreekpunt voor bibliotheken en Noord- en Zuid-Holland als het gaat om Skoolsout.
ProBiblio:
–
adviseert en begeleidt bij de opzet van Skoolsout;
–
brengt bibliotheken die werken met Skoolsout met elkaar in contact;
–
actualiseert het projectplan naar aanleiding van ontwikkelingen in de bibliotheekpraktijk en het
onderwijsveld;
–
houdt ontwikkelingen bij en communiceert deze naar bibliotheken;
–
organiseert deskundigheidsbevordering.
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DEEL 2
WERKWIJZEN
2.1

PLANNING

Skoolsout-jongeren werken ongeveer twee uur per week in de bibliotheek aan Skoolsout onder
begeleiding van vaste bibliotheekmedewerkers. De bibliotheek kan uitgaan van het volgende
stappenplan.
1.

Kick off – plenair
Tijdens deze startbijeenkomst brainstormen jongeren over een voor hen aantrekkelijke
bibliotheek. Ze werken de vijf meest favoriete ideeën uit in mindmaps.
Het basisprogramma voor de Kick off is te lezen in bijlage 3.2. De bibliotheek past dit
programma per Skoolsout-groep aan aan de lokale situatie.

2.

Bijeenkomst 2 – plenair
De bibliotheek presenteert de opdrachten waaraan de jongeren in werkgroepen gaan werken.
De werkgroepen worden gevormd en begeleiders stellen zich voor.
Het basisprogramma voor bijeenkomst 2: bijlage 3.3
De opdrachten: bijlage 3.5

3.

Bezoek boekhandel – plenair
De jongeren kopen boeken voor Skoolsout.
Het basisprogramma: bijlage 3.4

4.

Plan van aanpak maken – in werkgroepen
De werkgroepen maken, met sturing van hun begeleider, een plan van aanpak: wat
gaan ze doen, welke werkzaamheden horen daarbij, welke kosten, welke externe
deskundigheid(sbevordering), en: wat is het tijdpad.

5.

Presentatie plan van aanpak - plenair
Elke werkgroep (bibliotheekbegeleider of jongere) presenteert het plan van aanpak
aan de hele Skoolsout-groep en de bibliotheek. Er kunnen vragen gesteld worden. Om de
spirit vast te houden en de bijeenkomst levendigheid te geven kan na de presentatie een korte
workshop ingepland worden door één van de deskundigen die waarschijnlijk een werkgroep
gaan assisteren. Het reclamebureau dat de werkgroep ‘logo&huisstijl’ gaat helpen, vertelt
bijvoorbeeld over het ontwerpen van logo’s, een ICT’er over het maken van websites of de
binnenhuisarchitect over do’s en don’ts bij het inrichten van ruimtes.

6.

De bibliotheek laat de werkgroepen weten hoe ze hun plan van aanpak kunnen uitvoeren: in
oorspronkelijke of aangepaste vorm.

7.

Uitvoering plan van aanpak - in werkgroepen
De werkgroepen voeren, onder begeleiding, het plan van aanpak uit:
richten in, schaffen aan, houden enquêtes, organiseren de activiteit et cetera.
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Per groep werken jongeren minimaal 24 uur per persoon aan Skoolsout.
Het werkpad ziet er dan zo uit:
Wat

Hoe

Frequentie

Tijd

Brainstorm

Plenair

1x

2 uur

Vervolgbijeenkomst

Plenair

1x

2 uur

Bezoek boekhandel

Plenair

1x

4 uur

Werkgroepen

In werkgroepen

3x

6 uur

Presentatie

-

1x

2 uur

Werkgroepen

in werkgroepen

4x

8 uur

2.2

WERVING JONGEREN

Scholen zijn een goede partner bij het vinden van jongeren die op Skoolsout gaan werken. Een
bibliotheek die stageplekken aanbiedt in het kader van sectorwerkstuk of maatschappelijke stage zal
niet al te veel moeilijkheden ondervinden om geïnteresseerden te vinden. De meerwaarde om mee te
doen is duidelijk: een leuke invulling en goede afronding van een verplicht werkstuk of verplichte stage.
Afhakers en spijbelaars kunnen door docenten bij de les gehaald worden.
Het werven van jongeren buiten schoolverband vraagt meer tijd en inzet. Netwerken op hockeyvelden,
bij clubs, kerken en jongerenwerk op zoek naar groepen jongeren, bij voorkeur met bijbehorende
begeleider, trainer die het project onder zijn of haar jongeren levend houdt.
De meerwaarde voor jongeren om in hun vrije tijd in de bibliotheek te werken zal waarschijnlijk een
geldelijke verdienste zijn. Een hele investering, maar wel hét instrument om afhakers bij de les te
halen. Zoals gezegd in de inleiding bestaat nog geen ervaring met deze werkwijze. Dit projectplan gaat
vooralsnog uit van werken met jongeren in het kader van maatschappelijke stages, sectorwerkstukken
of andere schoolverbanden.
2.2.1 Contact school
Hoe contact te leggen en met wie is per school anders. Soms is het telefonisch vragen naar de juiste
docent en een formele afspraak maken, soms zoekt een bekende mediathecaris of enthousiaste
docent de juiste gesprekspartner: een docent Nederlands, de CKV- leerkracht of een jaarcoördinator.
Gesprek tussen bibliotheek en school
Tijdens dit gesprek vullen twee bibliotheekmedewerkers elkaar aan. Zij:
–
geven informatie over Skoolsout aan de school;
–
peilen interesse voor deelname bij de school;
–
peilen in welk kader dit kan gebeuren: maatschappelijke stage, sectorwerkstuk of anders;
–
laten zich door de school informeren over hun maatschappelijke stage of het sectorwerkstuk;
–
overleggen met de school hoe jongeren geworven worden;
–
overleggen met de school hoe de jongeren begeleid worden;
–
overleggen met de school wat contactmomenten tussen bibliotheek en school zullen zijn;
–
overleggen met de school hoe ouders geïnformeerd worden over Skoolsout.
Tips
–
–
–
–

Probeer Skoolsout niet op te dringen;
Wees enthousiast en laat u niet afleiden door cynisme;
Neem eventuele kritiek op het project serieus en ga niet in de verdedigingsrol.
Blijkt tijdens het gesprek dat iets niet goed is, geef dat dan toe;
Zie school als een samenwerkingspartner.
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Voorbereiding
Voor het schoolgesprek bedenkt de bibliotheek hoe zij de komende Skoolsout-groep voor zich ziet: hoeveel
jongeren, hoeveel werkgroepen (opdrachten), wat voor soort groep, welke leeftijd. Gebruik dit als richtlijn.
–
De meest geschikte leeftijd voor Skoolsout-stagiaires is vijftien jaar en ouder. Ervaring leert dat
deze leeftijdscategorie voldoende eigen stijl en smaak heeft om van Skoolsout een jongerenplek
te maken. Prettig werkt een mix van jongens en meisjes en een combinatie van theoretische en
gemengde leerwegen.
–
De omvang van een Skoolsout-groep is mede afhankelijk van de begeleiding die de bibliotheek
kan geven (zie hoofdstuk 2.4), het minimale aantal uren dat bij de stageplek hoort is 24 uur (zie
hoofdstuk 2.1)
–
De succeskansen voor Skoolsout groeien wanneer de bibliotheek aansluit bij wensen en
mogelijkheden van scholen. Het projectconcept blijft natuurlijk hetzelfde, maar de invulling
kan per school variëren. De ene groep werkt dertig uur in het kader van een sectorwerkstuk,
de volgende groep 72 uur tijdens een maatschappelijke stage. Soms ligt er een periode van
twee maanden tussen twee groepen, soms werken twee groepen direct na elkaar. Vooral in
het begin is het zaak groepen binnen te halen wanneer zij zich aandienen om het project een
bekende plek binnen het voortgezet onderwijs te geven. Met creativiteit en flexibiliteit is het
concept telkens aan te passen: een ‘oude’ groep werkt de starters in, en minder Skoolsout-uren
betekent beknoptere opdrachten.
2.2.2 Jongeren werven
Bibliotheek en school bedenken samen een manier om leerlingen voor deelname aan Skoolsout te
interesseren. Om jongeren met specifieke interesses aan te spreken wordt tijdens de introductie
verteld aan welke taken gewerkt kan worden, maar deze taken worden pas na de start van het project
verdeeld. De jongeren schrijven zich in voor Skoolsout als geheel, uitgangspunt is dat ieder zich
verantwoordelijk voelt voor het hele project.
Tips voor het werven zijn:
–
vacatures plaatsen op www.samenlevenkunjeleren.nl voor maatschappelijke stages;
–
Skoolsout aanmelden bij het lokale vrijwilligerswerk, wanneer deze organisatie bemiddelt bij het
zoeken en vinden van stageplekken;
–
een Skoolsout-kraam op de informatiemarkt die een school organiseert in het kader van stage
of sectorwerkstuk, en waar mogelijke stage-organisaties zich presenteren;
–
een Skoolsout-presentatie tijdens een informatieles over het maken van het sectorwerkstuk;
–
docenten werven actief en benaderen leerlingen persoonlijk.
2.2.3 Jongeren melden zich aan
Leerlingen melden zich aan voor Skoolsout via een inschrijfformulier op de lokale Skoolsout-website.

2.3

WERKGROEPEN

2.3.1 Samenstelling
Vóór het eerste contact met een school (hoofdstuk 2.1) bedenkt de bibliotheek hoeveel werkgroepen
zij kan begeleiden. Dit bepaalt de grootte van de Skoolsout-groep en het aantal opdrachten waaraan
gewerkt wordt.
Elke werkgroep heeft een vaste begeleider nodig. Dit kunnen bibliotheekmedewerkers zijn, maar ook
(Pabo-)studenten of andere externen. Eén begeleider kan meerdere werkgroepen onder zijn hoede
nemen.
De Skoolsout-groep bestaat uit tien à vijftien jongeren, een werkgroep uit minimaal drie jongeren
–
twee werkgroepen betekent: twee opdrachten, per werkgroep vijf jongeren
–
drie werkgroepen betekent: drie opdrachten, per werkgroep drie of vier jongeren
–
vier werkgroepen betekent: vier opdrachten, per werkgroep drie jongeren
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Het aantal werkgroepen heeft in de startfase gevolgen voor de termijn waarin Skoolsout vorm krijgt. Bij
vier werkgroepen kunnen alle startopdrachten binnen één Skoolsout-periode gedaan worden, bij twee
werkgroepen gebeurt dat in twee periodes.
2.3.2 De opdrachten
Tijdens de Kick off brainstormen jongeren hoe een aantrekkelijke bibliotheek er voor hen uitziet, de
resultaten worden daarna in werkgroepen uitgewerkt. Dat is de basiswerkwijze bij Skoolsout. Echter,
de bibliotheek heeft óók ideeën over onderwerpen waaraan ze de werkgroepen graag ziet werken.
In de startfase is dit geen probleem. De uitkomsten van de eerste Kick off’s zullen zeker passen bij de
wensen van de bibliotheek: logo, inrichting, publiciteit, website, plaatsing van media.
Is Skoolsout fysiek een feit, dan kiest de bibliotheek wat ze doet: vrij laten wat er uit een brainstorm
voortkomt óf bij de brainstorm onderwerpen aandragen óm over te brainen. Een vraag voor de
brainstorm zou kunnen zijn: hoe maak je lijstlezen leuker.
Soorten opdrachten
–
De standaardopdracht
Alle groepen kopen boeken voor Skoolsout en werken ze in.
–
Opdrachten startfase
De eerste groep(en) leggen de basis voor Skoolsout. Zij ontwerpen het logo en de huisstijl en
zorgen verder voor de inrichting, de presentatie van media, een publiciteitsplan en het opzetten
van de lokale website.
–
Vervolgopdrachten
Latere groepen houden zich bezig met de voortgang in de publiciteit, het onderhoud van de
website en opdrachten op het gebied van collectie, inrichting, presentatie en activiteiten. Verder
kunnen jongeren en bibliotheek een keuze maken uit suggesties (bijlage ..) of zelf opdrachten
verzinnen.
Attentie voor de opdracht website www.skoolsout.nl!
Momenteel werken bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en ProBiblio aan een website:
–
waar jongeren in Nederland leeservaringen uitwisselen, bijvoorbeeld met leestips, rating,
profielen, filmpjes, recensies, MSN;
–
waarvoor jongeren uit lokale Skoolsout-werkgroepen nieuwe ideeën kunnen indienen;
–
waaraan jongeren uit lokale Skoolsout-werkgroepen een pagina met lokaal Skoolsout-nieuws
kunnen toevoegen: inschrijfformulier, lokale activiteiten, lokale foto’s et cetera.
Tot deze website klaar is kunnen bibliotheken voor de opdracht website contact opnemen met Ineke
Zonneveld, bibliotheek Zuid-Hollandse delta, tel. 0181 31 51 11.

2.4

OMGAAN MET JONGEREN

2.4.1 Deskundigheid
Het begeleiden van jongeren is een intensieve bezigheid. Een training in het communiceren met
jongeren biedt kennis, inzichten, eye-openers en opfrismomenten aan starters en mensen die al langer
met jongeren werken. Handig neveneffect van een dergelijke training is dat al doende duidelijk wordt
hoe ieder denkt over het omgaan met jongeren en in de discussies daarover een soort algemene
gedragslijn ontstaat.
ProBiblio biedt de deskundigheidsbevordering Communiceren met jongeren aan.
Informatie over deze training is opgenomen in hoofdstuk 2.6.
2.4.2 Taken
Een projectleider stuurt binnen de bibliotheek het proces dat leidt naar de realisatie van Skoolsout:
–
maakt een lokaal plan van aanpak;
–
is voorzitter van een projectgroep Skoolsout;
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–
–
–
–
–
–
–

leidt en stuurt de uitvoering van het plan van aanpak;
informeert directie (en vestigingshoofden) over voortgang en is aanspreekpunt;
ziet toe op draagvlak bij directie, vestigingshoofden en bibliotheekcollega’s;
geeft kaders waarbinnen de lokale trekkers werken (geld, richtlijnen, bevoegdheden);
draagt zorg voor werkgemak voor lokale trekkers van Skoolsout (tijd, ondersteuning);
legt contacten met externen en bespreekt hun inbreng voor het hele project;
ziet toe op communicatie en afstemming tussen verschillende bibliotheeklocaties.

Twee trekkers per bibliotheeklocatie:
–
zorgen voor de inhoudelijke totstandkoming van Skoolsout, volgens richtlijnen van de
projectgroep;
–
bewaken de voortgang;
–
begeleiden één of meer werkgroepen;
–
zorgen voor de communicatie met jongeren, collega’s, school, deskundigen, ouders;
–
geven elkaar feedback;
–
vervangen elkaar bij vakantie en ziekte.
De begeleiders van de werkgroepen
–
zijn aanwezig bij elke bijeenkomst;
–
maken werkafspraken, zorgen dat jongeren aanwezig zijn, leggen contact met afhakers;
–
werken met de jongeren het hele proces af: verzinnen, omzetten naar praktijk, uitvoering: wat
zijn je plannen, hoe ga je het aanpakken, verslag;
–
maken dingen los in jongeren, stimuleren hun creativiteit, inventariseren ideeën, vatten samen
en werken toe naar een besluit;
–
zien toe op het inschakelen van deskundigen: binnenhuisarchitect, reclamebureau, vormgevers
et cetera;
–
selecteren voor en brengen structuur aan, de jongeren maken de keuzes;
–
zien toe op verslaglegging: wat is afgesproken en wie doet het;
–
zorgen voor ‘orde’ (naar elkaar luisteren, ieder inbreng geven);
–
zijn zonodig ook opvoeder: benen van tafel, drinken uit glas en niet uit fles, et cetera.
2.4.3 Tips
–
Hanteer de leidraad: benoem wat u ziet, vertel hoe u dat ervaart en zeg wat u wilt.
Voorbeeld: Ik zie dat je niet echt meedoet vanmiddag, dat vind ik jammer want we hebben je
hard nodig. Ik verwacht vanaf nu wat meer actie van je;
–
Geef geregeld positieve feedback;
–
Stem uw lichaamstaal af op wat u zegt;
–
Begeleid jongeren, maar laat hen zelf werken;
–
Begeleid jongeren, maar laat hen zelf oplossen. Hun hindernissen zijn niet uw probleem;
–
Bedenk: als bibliotheek hebt u ook een opvoedende taak. Naast de ouders bent u een van de
schakels: it takes a whole city to raise a child.
–
Doe gewoon en blijf uzelf. Doe niet alsof u nog jong bent;
–
Praat over ‘jullie’ niet over ‘wij’;
–
Niet vriendje willen blijven, maar: ingrijpen;
–
Luister goed naar jongeren en neem hen serieus;
–
Het zijn echt jongeren: ze zijn alles aan het ontdekken, laat hen ook ontdekken;
–
Verwacht niet te veel van ze, zorg voor goede begeleiding;
–
Wees flexibel;
–
Wees duidelijk en expliciet: duidelijke afspraken, richtlijnen;
–
Leg veel uit;
–
Betrek ook verlegen jongeren voldoende bij het project;
–
Bedenk dat jongeren in (Skoolsout)groepsverband anders kunnen doen dan individueel of in de
werkgroepjes;
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–

Bedenk ook dat jongeren met veel dingen bezig zijn, ze krijgen een drukker leven. Zit ze achter
de vodden om (op tijd) aanwezig te zijn;
Communiceer met jongeren via telefoon, MSN, SMS of post. E-mail lezen ze niet.
Gooi al uw vooroordelen uit het raam en stap open in het contact met jongeren. Het zijn net
mensen.

–
–

2.5

COMMUNICATIEPLAN

Het communicatieplan is een zaak van bibliotheek en de jongeren (werkgroepen publiciteit).
Beiden maken gebruik van het Skoolsout-logo en de Skoolsout-huisstijl.
2.5.1 Bibliotheek
De bibliotheek:
–
informeert scholen (directie, docenten), ouders van deelnemende jongeren, coördinatoren van
andere jongerenprojecten (4you!, Leeskr8!) en geïnteresseerden;
–
informeert docenten, partners, vakgenoten en subsidiegevers over de voortgang van Skoolsout;
–
wisselt ervaringen, verworven kennis en nieuwe ideeën uit met docenten en andere
bibliotheken.
2.5.2 Jongeren
Binnen de werkgroep publiciteit werken jongeren aan de volgende doelen:
–
vergroten van (naams)bekendheid van Skoolsout bij jongeren;
–
vergroten van het aantal deelnemers aan Skoolsout;
–
promotie voor openingsactiviteit;
–
promotie van media-activiteiten voor Skoolsout;
–
verslaglegging van de voortgang van Skoolsout.

2.6

STAPPENPLAN

Stap 1: Voorbereiding

wie

wanneer

Benoemen projectleider
Interne analyse: deskundigheid, kennis, draagvlak, partners, budget
Projectplan aanpassen aan eigen bibliotheek
Begroting maken
Benoemen van twee trekkers Skoolsout per bibliotheek
Fysieke plek zoeken voor Skoolsout
Bepalen voorkeuren bibliotheek(vestigingen):
–
hoe groot worden de Skoolsout-groep(en)
–
hoeveel opdrachten per groep
–
welke leeftijd
Deskundigheidsbevordering
–
training bespreken
–
bibliotheekmedewerkers Skoolsout volgen de training
Interne communicatie
–
voorlichting geven over het project
–
draagvlak kweken en vasthouden
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School
–
zoeken contactpersoon + afspraak maken
–
gesprek met school
Mediathecaris school
–
contact leggen + afspraak maken
–
gesprek met mediathecaris: informeren + uitwisselen ideeën
Voor plenaire bijeenkomsten jongeren:
–
aanpassen en programma Kick off (PowerPoint)
–
voorbereiden bezoek boekhandel
Voor werkgroepen:
–
oriëntatie op deskundigen voor jongeren

Stap 2: Realisatie

wie

wanneer

Werven jongeren
De Kick off
Bijeenkomst 2
Bijeenkomst boekhandel
Boeken inwerken
Bijeenkomsten werkgroepen
Presentatie door werkgroepen
Bijeenkomsten projectgroep (uitvoering)
Communicatie
–
intern: informeren en draagvlak kweken
–
extern: informeren partners, vakgenoten, subsidiegevers,
ouders
Opening

Stap 3: Voortgang

wie

wanneer

Aandacht voor
–
evaluaties
–
draagvlak binnen bibliotheek
–
nieuwe groepen
–
voorwaarden: personeel, geld
–
onderhoud samenwerking partners
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2.7 BEGROTING
Onderstaand format kan aangepast worden aan de mogelijkheden van de eigen bibliotheek.
Begroting Skoolsout

Begroting

Werkelijke kosten

Communicatie
Reclamebureau: ontwerp logo
Website:
Promotiematerialen
–
promotiematerialen door bibliotheek
–
promotiematerialen door jongeren

Workshops jongeren
Per locatie: bezoek boekhandel
–
boeken
–
reiskosten
–
lunch/eten

€
€
€

Per locatie: binnenhuisarchitect
–
korte workshop inrichting
–
advies jongeren bij maken inrichtingsplan

€
€
€

Per bibliotheek: reclamebureau
–
korte workshop maken logo
–
begeleiden jongeren bij maken logo

€
€

Activiteiten door jongeren
Per vestiging
–
opening
–
per groep: activiteit rond media

€

Projectbegeleiding (optioneel)
Communicatiebureau
ProBiblio
…….

€

Inrichting
Kasten
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Inrichting
–
zitmeubels
–
aankleding
–
overig
Ontwerp boekstickers

€
€
€

€

Personeel
Bijeenkomsten jongeren plenair 7,5 uur p.p. (3 x 2,5 uur) €
Begeleiden werkgroepen, 21 uur p.p. (6 x 3,5 uur)
Bezoek boekhandel 6 uur p.p. (1 x 6 uur )
Projectgroepvergaderingen 30 p.p. (10 x 2,5 uur )
Projectleider 8 uur (10 x 45 minuten)
Overige
–
communicatie met jongeren
–
communicatie met externen (reclamebureau etc.)
–
communicatie scholen (contact leggen, overleg,
presentatie jongeren)
Totaal

€
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DEEL 3
Bijlagen
3.1

BIJLAGE: VOORBEELDBRIEF OUDERS

Beste ouders/verzorgers,
De komende maanden werkt uw zoon/dochter samen met tien schoolgenoten aan het nieuwe
bibliotheekproject Skoolsout. In het kader van hun sectorwerkstuk helpen zij in dit project om de
bibliotheek tot een aantrekkelijke(r) plek voor jongeren te maken: een plek met leuke boeken en andere
materialen, activiteiten en een website waar meningen over boeken en films uitgewisseld kunnen
worden.
Skoolsout is een project voor jongeren door jongeren.
De jongeren werken in groepjes aan inrichting, publiciteit, de website www.skoolsout.nl en activiteiten
rond media. Dat doen zij niet alleen, maar onder begeleiding van bibliotheekmedewerkers en
deskundigen als reclamemakers en binnenhuisstylisten. De komende weken zal uw zoon/dochter circa
twee uur per week in de bibliotheek aan het project werken. Data en tijden worden samen met de
jongeren afgesproken.
Op dinsdag 18 december gaat de hele groep (op onze kosten) boeken kopen bij boekhandel Donner in
Rotterdam. Samen met drie bibliotheekmedewerkers reizen ze per openbaar vervoer naar Rotterdam.
Na het bezoek aan Donner worden zij getrakteerd op een lunch bij Beans & Bagels, ook in Rotterdam.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
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3.2

BIJLAGE: PROGRAMMA KICK OFF

1.

Rondje voorstellen (dia 1)
Bibliotheek en jongeren stellen zich aan elkaar voor.
Bibliotheekmedewerkers vertellen wat ze tijdens het project voor de jongeren gaan betekenen.

2.

Presentatie programma Kick off (dia 2)

3.

Informatie over Skoolsout (dia 3, 4, 5)
De bibliotheek geeft informatie over het project, de rol van de jongeren en licht het werkschema
toe.

4.

De brainstorm (dia 6)
4a. Leesgedrag en leesvoorkeuren in de groep (dia 7)
De bibliotheek inventariseert wat de jongeren lezen en welke media ze leuk vinden.
Al doende realiseren zij zich dat boeken en lezen uitgangspunt zijn bij Skoolsout.
Mogelijkheid
Schrijf op flip-overvellen een kolom met diverse media: leesboeken, informatieve boeken,
tijdschriften, strips, kranten, reclameblaadjes, internetsites, lijstboeken, tv-gidsen. Zorg voor
voldoende (schrijf)ruimte tussen alle media. De jongeren plakken post-its met daarop hun naam
bij de media die ze lezen. Zo mogelijk schrijven ze ook favoriete titels op.
Bekijk samen welke media deze groep leest, wat favoriete titels zijn en waar voorkeuren liggen.
Wellicht kunnen niet-lezers aangeven wat ze bij voorkeur zouden lezen àls ze het zouden doen.
Mogelijkheid
Laat ieder een boek en een ander materiaal dat hem of haar aanspreekt, zoeken in de
bibliotheek en laat alles op een tafel leggen. Bekijk en bespreek samen het resultaat.
Wat is ‘in’ om te lezen.
4b. Trends (dia 8)
Laat de jongeren vertellen wat trends in de jongerenwereld zijn. Wat is hot, cool en hip? Maak
een overzicht.
4c. Een leuke bibliotheek voor jongeren! (dia 9)
Hoe de bibliotheek een aantrekkelijke plek voor jongeren kan worden.
Welke trends zouden in de bibliotheek doorgevoerd moeten worden? Welke boeken?
Welke andere media? Wat moet er te doen zijn? Hoe moet zij er uitzien? Wie moeten er
rondlopen? Leg de principes van een brainstorm uit (dia 10) en laat de groep zoveel mogelijk
ideeën roepen. Alles noteren op flip-overvellen.
NB: Hier per groep bekijken of de jongeren brainstormen over ‘een aantrekkelijke bibliotheek’ of
over specifieke thema’s die de bibliotheek hen voorlegt. (Zie hoofdstuk 2.3: welke opdrachten
krijgt de groep)

5.

De vijf leukste ideeën (dia 11)
De jongeren kiezen de vijf leukste ideeën: ieder plakt post-its (genummerd van 1 tot en met 5)
op zijn of haar vijf leukste ideeën. De vijf ideeën met de hoogste scores vormen de top-5.

6.

Uitwerken (dia 12)
In groepjes van twee of drie maken de jongeren mindmaps: zoveel mogelijk associaties en
ideeën die hen over deze top-5 te binnen schieten. Bekijk de resultaten.
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7.

Afronding (dia 13, 14)
De bibliotheek:
–
vertelt het programma van de volgende bijeenkomst;
–
kiest met de jongeren een datum voor deze bijeenkomst;
–
bespreekt relevante Skoolsout-huisregels.

8.

Afsluiting

Voorbeeld resultaten brainstorm
Trends
Muziek, games, scooters, chillen, buiten ‘hangen’, meiden, uitgaan – kroegen en discotheken,
muziek mixen, tegen elkaar games spelen.
Een leuke bibliotheek voor jongeren!
Game-wedstrijden, films vertonen, ligstoel, wii, ps3, poefjes, zitzakken, gamehoek, muziek,
bar, bioscoopschermen, muziek luisteren/koptelefoons, printen, online games, kinderen laten
werken in de bibliotheek, leeftijdsbordjes, snelle computers, personeel eigen leeftijd, rokershoek,
voetbalwedstrijd op groot scherm, bibliotheek pimpen met lichtjes, disco.
De vijf leukste ideeën
Games, internet, film, muziek, personeel.
Uitwerken
Games: geluid, surround set, X box 360, darten, tafeltennis, nieuwste spellen, Playstation 3,
gametoernooien, pokertoernooien, Game cup, groot scherm, opstelling tegenover elkaar (met
tussenschot).
Internet: forumdiscussies over boeken, films, spelletjes en muziek, logo, website, nieuws en
muziek, plaatjes, downloads, zoekfuncties, beoordelingen, reclame, games- en muzieksites,
onbekende dingen – boeken, films, chatten.
Film: bioscoop (scherm), stemmen voor een film (ranking), lijst met de nieuwste films,
loungeruimte (poefjes), films uit een database die je op een memoriestick kunt uploaden, lekkere
zitzakken, eten en drinken, bediening, tv met dvd-speler.
Muziek: nieuwste muziek, TMF/MTV, Funx, geluidsapparatuur, dj, zitplaatsen, house/lounge,
hoofdtelefoons, mixtafel, workshop muziekmixen, videobewerking, disco, lichten, beeld en
geluid.
Personeel: eigen leeftijd, enthousiast personeel, mensen die afweten van games, spelletjes, films,
goed salaris, kleding, aardig, niet verlegen, kunnen advies geven.
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3.3

BIJLAGE: PROGRAMMA BIJEENKOMST 2

Maken: werkgroepen
Elke werkgroepbegeleider introduceert de opdracht die hij of zij gaat begeleiden. Vervolgens vormen
de jongeren werkgroepen, neemt de bibliotheek het Skoolsout-werkschema nog eens met hen door
en maken de werkgroepen en begeleiders afspraken om de komende weken in de bibliotheek aan
Skoolsout te werken.

Voorbereiden: bezoek boekhandel
De bibliotheek laat weten op welke datum boeken gekocht worden en bij welke boekhandel.
De jongeren horen hoe een en ander in zijn werk zal gaan: programma boekhandel, reistijden,
reiskosten, traktatie en eindtijd.
Ter voorbereiding van het bezoek doen zij de volgende opdracht
–
bekijk de sites www.leestipmachine.nl , www.fictiedossiervmbo.nl en www.leeskr8.nl (de test:
Vind je lezen leuk?)
–
verzamel tien boeken die je aanspreken
–
twee boeken voor het leukste meisje / de leukste jongen van de klas
een boek voor je beste vriend of vriendin
–
–
een boek voor een sportief type in je omgeving
–
twee boeken die je zelf leuk vindt

Start werkgroepen
Tijdens deze bijeenkomst kunnen de werkgroepen een eerste start maken.
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3.4

BIJLAGE: BEZOEK BOEKHANDEL

Voorbereiding
De voorbereiding van dit bezoek betekent voor de bibliotheek:
–
het vinden van een boekhandel met voldoende assortiment die bereid is mee te werken
aan Skoolsout;
–
communicatie met de boekhandel over programma en datum van het bezoek;
–
toestemming vragen aan school om de jongeren mee te nemen naar de boekhandel;
–
ouders informeren;
–
bepalen welk bedrag de jongeren mogen besteden per persoon.
Programma
Vertrek

Vertrek bij de bibliotheek of school
De werkgroep website en/of publiciteit maakt een fotoverslag van de
excursie voor de website van Skoolsout.

Ontvangst,
introductie
Door: boekwinkel
(15 minuten)

Een korte introductie over de boekwinkel:
–
wie is eigenaar, wat is de historie
–
hoe komen media in de winkel
–
word je rijk van een boekwinkel

Rondleiding
door: boekhandel
(20 minuten)

Rondleiding door de boekwinkel met aandacht voor onderdelen waar de
jongeren belangstelling voor zullen hebben. Dus ook magazijn, beveiliging
en afdeling logistiek.

Boeken uitzoeken
door: bibliotheek
(50 minuten)

De jongeren gaan in groepjes op pad om boeken te kopen.
Bij elk groepje loopt een bibliotheekbegeleider mee, voor lichte sturing en
het beantwoorden van vragen.
De opdracht is: koop een aantal boeken die jijzelf leuk of interessant vindt,
maar ook boeken voor anderen (vrienden of klasgenoten).
De opdrachten die de bibliotheek uitdeelt, kunnen een leidraad zijn.
De bibliotheek maakt het bedrag bekend dat ieder mag besteden en vraagt
een naamsticker op alle uitgezochte boeken te plakken.

Afronding
door: bibliotheek
(15 minuten)

De jongeren lichten kort hun keuzes toe.

Afsluiting
door: bibliotheek
(40 minuten)

Boeken laten inpakken
Ergens iets eten en drinken.

De bibliotheek:
vertelt hoe het boekentraject verder zal gaan: vervoer naar
bibliotheek, inwerken;
vraagt aan de werkgroep website of publiciteit na te denken
over activiteiten rond de gekochte boeken: de gekochte boeken
publiceren op de website, glamourfoto’s van alle Skoolsouters met
een gekocht boek, een beoordeling van alle jongeren bij een gekocht
boek.

Vertrek
Aankomst bibliotheek of school
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Na het bezoek aan de boekhandel werken jongeren de boeken in:
–
plastificeren (eventueel door vrijwilligers, sociale werkplaats), rugetiket (met logo Skoolsout),
categoriecode, lokale plaatsing.
–
combinaties maken van boeken met gesproken boeken en verfilmingen: in de kast
samenvoegen met gekleurde elastieken, bij de uitlening elastieken verwijderen.
–
de boeken van elke groep blijven de boeken een jaar staan, daarna worden ze onderdeel van de
reguliere collectie.
–
er kan ook een maximum gesteld worden, wanneer het maximumaantal media bereikt is, kan
elke groep de collectie saneren (opnemen in reguliere collectie) en daarna aanvullen.
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3.5

BIJLAGE: DE OPDRACHTEN

Standaardopdrachten
Voor elke Skoolsout-groep staan de volgende opdrachten op het programma
–
Plenair: bezoek boekhandel: boeken kopen
–
Werkgroep publiciteit: uitvoeren (en eventueel bijstellen) publiciteitsplan en promotie maken
voor activiteiten
–
Werkgroep website: een pagina toevoegen aan www.skoolsout.nl die laat zien waar de eigen
Skoolsout-groep mee bezig is en wat deze organiseert.

Opdrachten
Bezoek …. naam boekhandel + datum….

• Maak steeds zelf je eigen keuze!
• Zorg ervoor dat je kunt vertellen waarom een boek je aanspreekt!
• Per persoon mag er maximaal € 200,00 worden uitgegeven.
Opdracht 1

Zoek een boek uit over een sport, dat jou aanspreekt.

Opdracht 2

Zoek twee boeken uit, waarvan jij denkt dat de meiden of jongens in jouw klas die
boeken graag willen lezen.

Opdracht 3

Zoek een boek uit voor één van je vrienden of vriendinnen, die niet van lezen houdt.

Opdracht 4

Zoek een boek, dat jou zelf leuk lijkt uit van een bepaald genre (detectives, chicklit,
fantasy, griezel, oorlog).

Opdracht 5

Ga op zoek naar een van de boeken, die je hebt gevonden op www.
fictiedossiervmbo.nl. of www.leestipmachine.nl .

Opdracht 6

Zoek een stripboek uit, in de striphoek in de kelder. Wees origineel! De bibliotheek
heeft alle titels van Kuifje, Suske & Wiske of Asterix en Obelix waarschijnlijk wel.

Opdracht 7

Zoek een boek uit over een onderwerp, dat jou interessant lijkt. Bijvoorbeeld een
boek over mode, een reisboek, een boek over films of een boek over muziek.

Opdracht 8

Zoek twee boeken uit, die je mee wilt nemen naar een onbewoond eiland, waar je
twee weken door moet brengen zonder laptop, xbox, Wii, playstation, iPod, gsm
enzovoort.

Opdracht 9

Zoek een leuk tijdschrift uit!
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Opdracht inwerken boeken
Stap 1

Plastificeren

Stap 2

Rugetiket, Skoolsout-sticker

Stap 3

Stempel bibliotheek

Stap 4

Invoeren catalogus en administratie

Opdrachten startfase
Opdracht logo & huisstijl
–
ontwerp een logo en huisstijl voor Skoolsout
–
vraag advies aan professionele vormgevers
Stap 1

Zoek in boeken, tijdschriften en op internet naar:
–
logo’s die jou aanspreken
–
plaatjes die de sfeer van Skoolsout uitstralen
–
lettertypes die je mooi vindt
Print ze of knip ze uit.

Stap 2

Bedenk payoff’s voor Skoolsout!

Stap 3

Zoek een deskundige die kan helpen bij het ontwikkelen van een logo en
huisstijl, bijvoorbeeld een reclamebureau.
Informeer of deze deskundige
–
een reactie kan geven op de resultaten uit stap 1 en 2, en een paar
–
voorbeeldlogo’s kan maken op basis van deze resultaten
–
een korte workshop kan geven over het maken van een logo
–
een dagdeel samen met de werkgroep aan het maken van het logo kan
–
werken.
Vraag een offerte aan.

Stap 4

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er de komende weken gebeuren
–
wie doet wat
–
en wanneer
Maak een begroting (inclusief de kosten voor de deskundige).

Stap 5

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 6

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.
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Stap 7

Maak een afspraak met de deskundige
–
voor een reactie op resultaten stap 1 en 2
–
voor de workshop
–
om samen aan het maken van het logo te werken

Stap 8

Werk samen met de deskundige aan het logo.

Stap 9

De deskundige maakt het logo af.
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Opdracht inrichting
–
Ontwerp een inrichtingsplan voor Skoolsout
–
Ga uit van het logo
–
Vraag advies aan professionele inrichters
Stap 1

Informeer bij de bibliotheek
–
welke ruimte je tot je beschikking hebt, bekijk de locatie
–
welke kasten, tafels, stoelen et cetera mag je gebruiken voor Skoolsout
–
welke speciale wensen zij heeft
Vraag naar plattegronden van de bibliotheek.

Stap 2

Bedenk wat je nog meer nodig hebt (aankleding ramen, plafond, …)

Stap 3

Bedenk welke kleuren je gaat gebruiken, maak een moodboard.

Stap 4

Zoek uit waar je dit alles kunt kopen en wat de prijzen zijn.
Kijk ook wat de levertijden zijn.

Stap 5

Maak een inrichtingsplan. Teken al het meubilair op schaal, knip het uit en ga
schuiven op de plattegrond.
Probeer de volgende dingen te bereiken:
–
de boeken en andere media van Skoolsout hebben een WOUW! Effect
–
bezoekers van Skoolsout kunnen kijken, luisteren, lezen, chillen en doen
–
jongeren blijven lang(er) in de bibliotheek
–
Skoolsout past bij de bestaande bibliotheekinrichting

Stap 6

Zoek een deskundige die kan helpen bij de inrichting, bijvoorbeeld een
binnenhuisarchitect.
Vraag of deze deskundige een reactie kan geven op het inrichtingsplan.
Vraag hiervoor een offerte aan.

Stap 7

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er de komende weken gebeuren
–
wie doet wat
–
en wanneer
Maak een begroting (inclusief de kosten voor de deskundige).

Stap 8

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 9

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 10

Maak een afspraak met de deskundige en bekijk samen het inrichtingsplan.

Stap 11

Maak het inrichtingsplan definitief.

Stap 12

Koop alle benodigdheden.

Stap 13

Richt de Skoolsout ruimte in.
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Opdracht opening Skoolsout / activiteit
–

organiseer een openingsactiviteit voor jongeren.

Stap 1

Brainstorm over de vraag: hoe ziet een opening(sdag) er uit.
Schrijf alle ideeën op.

Stap 2

Stel hiermee het openingsprogramma samen.
Kies een datum uit.

Stap 3

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er de komende weken gebeuren
–
wie doet wat
–
en wanneer
Vraag offertes aan, maak een begroting.
Overleg met de werkgroep pr over de publiciteit.

Stap 4

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 5

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 6

Voer het plan van aanpak uit:
–
leg afspraken vast
–
koop in
–
mail informatie over het programma aan de werkgroep publiciteit
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Opdracht opening Skoolsout/publiciteit
–
maak promotie voor de openingsactiviteit voor jongeren
–
doe verslag van de opening
Stap 1

Informeer bij de werkgroep Openingsactiviteit
–
hoe de openingsactiviteiten er uit gaan zien
–
welke pr-wensen de werkgroep heeft

Stap 2

Brainstorm over de vraag:
Hoe bereik je dat jongeren weten dat Skoolsout geopend wordt, wat de activiteiten
zijn en dat ze welkom zijn.

Stap 3

Stel op basis hiervan het publiciteitsplan vast.

Stap 4

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er de komende weken gebeuren
–
wie doet wat
–
en wanneer
Maak een begroting.

Stap 5

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 6

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 7

Voer het plan van aanpak uit.
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Opdracht publiciteitsplan
–
maak een publiciteitsplan voor het hele jaar, dat alle jongeren in je woonplaats
laat weten wat Skoolsout is en wat er te doen is
–
vraag advies aan een pr- functionaris
Stap 1

Bedenk hoe je bereikt je dat alle jongeren :
–
weten dat Skoolsout er is
–
weten wat Skoolsout is
–
naar Skoolsout (activiteiten) in de bibliotheek komen
–
de website www.skoolsout.nl gebruiken
Via welke kanalen?
Met welke acties?
Met welke materialen?

Stap 2

Zoek een deskundige die kan helpen bij het ontwikkelen van een jaarplan publiciteit,
bijvoorbeeld een pr-functionaris, een communicatiedeskundige.
Laat hem of haar een reactie geven op de resultaten uit stap 1.
Stel op basis hiervan het plan bij.

Stap 3

Informeer of de deskundige later nog eens advies kan geven.
Vraag hiervoor een offerte aan.

Stap 4

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er gebeuren
–
wanneer: op welke momenten in het jaar
–
wat moet er in de komende weken gebeuren, door wie
Maak een begroting.

Stap 5

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 6

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 7

Voer het plan van aanpak uit
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Opdracht presentatie media
–
maak een plan om de media van Skoolsout duidelijk en aantrekkelijk te
presenteren.
–
vraag advies aan een professional
Stap 1

Brainstorm over manieren om de media van Skoolsout zo duidelijk, aantrekkelijk en
leuk mogelijk te presenteren.
Maak hiermee een presentatieplan.

Stap 2

Zoek een deskundige die kan helpen bij het ontwikkelen van de mediapresentatie,
bijvoorbeeld de etaleur van een grote boekhandel of een stylist. Vraag een reactie op
de resultaten uit stap 1.
Of doe inspiratie op in de Wonderkamers van het Gemeentemuseum Den Haag. Laat
je rondleiden op deze jongerenafdeling en zie hoe museumstukken uit alle tijden op
een bijzondere, multimediale manier gepresenteerd worden.
Stel op basis hiervan het presentatieplan bij.

Stap 3

Informeer of de deskundige later nog eens advies kan geven.
Vraag hiervoor een offerte aan.

Stap 4

Maak een plan van aanpak:
–
wat moet er de komende weken gebeuren
–
wie doet wat
–
en wanneer
Maak een begroting (inclusief de kosten voor de deskundige).

Stap 5

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 6

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 7

Voer het plan van aanpak uit.
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Opdracht Games
–
Bedenk hoe de game-plek in deze bibliotheek eruit gaat zien
–
Vraag advies aan bibliotheken die al een gameplek hebben
Stap 1

Hoe zien de gameplekken in bibliotheek Delft er uit?
Is de bibliotheek Delft tevreden over de games in de bibliotheek?
Waarover wel, waarover niet?

Stap 2

Bekijk de inrichting van Skoolsout. Waar wordt de game-plek gepland?

Stap 3

Hoe gaat de game-plek in deze bibliotheek eruit zien
–
wat is er nodig om te zitten: bank, poefjes, stoelen, tafels
–
wat is er nodig om te spelen: internet? Game server? Wii? Playstation?
–
welke games moet de bibliotheek aanschaffen, hoe vind je titels van populaire
games?
–
welke tijdschriften over games moet de bibliotheek kopen?

Stap 4

Bedenk huisregels voor het gamen in de bibliotheek.

Stap 5

Wat zijn de kosten van de game-plek? Schrijf op wat gekocht moet worden en maak
een begroting.

Stap 6

Wat zijn levertijden van apparatuur, games en alles wat jullie nodig hebben.

Stap 7

Maak een takenlijst
–
Wat moet er gedaan worden in de komende weken om de game-plek in te
richten; maak een takenlijst
–
Wie doet wat; schrijf namen bij de taken
–
Wanneer moeten de taken gedaan zijn; noteer deadlines bij de taken

Stap 8

Presenteer het plan van aanpak aan de Skoolsout-groep en de bibliotheek.

Stap 9

Wacht op goedkeuring van de bibliotheek om verder te gaan.

Stap 10

Voer het plan van aanpak uit.

Vervolgopdrachten: tips
Collectie
–
Maak een voorstel voor het kopen van gesproken boeken: spoor titels op die de bibliotheek
moet hebben, onderzoek welke al in de bibliotheek aanwezig is, maak een bestellijst van titels
die niet aanwezig zijn en koop deze in.
–
Maak een voorstel voor het kopen van verfilmde boeken: spoor titels op die de bibliotheek moet
hebben, onderzoek wat al in de bibliotheek aanwezig is, maak een bestellijst van titels die niet
aanwezig zijn en koop deze in.
–
Maak een enquête over lijstboeken. Onderzoek welke lijstboeken favoriet zijn bij leerlingen van
4 vmbo en welke tips zij hebben als aanvulling van de lijst.
Neem de enquête af en verwerk de resultaten in een collectievoorstel: welke boeken heeft de
bibliotheek al en welke moeten gekocht worden. Koop de ontbrekende boeken in.
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Lenen
Ontwikkel een service makkelijk en snel lenen voor jongeren.

Presentatie
Maak een mediatentoonstelling die crossmediaal is.
–
de Skoolsout-top 10
–
een combinatie van boeken, objecten, foto’s, film en activiteit rond één thema
Activiteiten
Organiseer
–
een game-toernooi met senioren of: bibliotheekpersoneel
–
een LAN-party in de bibliotheek
–
het ontwerpen van een boekwikkel (à la bibliotheek Almere) voor gebruik binnen Skoolsout
–
een workshop recensies schrijven (journalist?)
–
een fotowedstrijd: foto’s maken op mobieltjes rond het thema boek, games en naar bibliotheek
mailen via www.skoolsout.nl. Skoolsouters zetten ze op de site
–
een workshop verhalen schrijven op je mobieltje
–
verhalen schrijven en publiceren op iPod
–
dichten in SMS-taal
–
stapeldichten
–
filmpjes maken en publiceren op www.skoolsout.nl
–
een foto-shoot: jongeren poseren als fotomodel mét een favoriet boek
–
een workshop Kunst van boeken: boeken tot kunstobjecten maken
–
een meetingpoint Leesdossier
–
een workshop brommercertificaat (populair boek!)
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3.6

BIJLAGE: WERVEN JONGEREN

SKOOLSOUT:
een BIBLIOTHEEKPROJECT VOOR JONGEREN
een BIBLIOTHEEKPROJECT DOOR JONGEREN

De bibliotheek daagt jongeren uit om een stuk bibliotheekwerk over te nemen!

Dit kunnen jullie doen op Skoolsout:










Jullie kopen boeken en andere media die jongeren leuk vinden
Jullie presenteren deze media in de Skoolsout-hoek
Jullie richten een Skoolsout-hoek zo in dat jongeren er graag komen
Jullie maken een eigen pagina op de website www.skoolsout.nl
Jullie bedenken hoe jongeren op de site filmpjes, recensies over gelezen boeken publiceren
Jullie bedenken hoe jongeren elkaar live, digitaal of mobiel kunnen tippen over leuke boeken
Jullie organiseren activiteiten voor jongeren rond boeken of andere media
Jullie maken reclame voor Skoolsout
Jullie zoeken samen met andere jongeren in de bibliotheek naar leuke boeken

Een Skoolsout- groep bestaat uit 12 jongeren,
zij werken in groepjes aan de taken,
elke week 2 uur,
samen met iemand van de bibliotheek.

Hebben de werkgroepen inspiratie nodig,
dan kunnen ze excursies, workshops, of presentaties regelen.

We vragen aan de Skoolsout-groep

Tijd en inzet en enthousiasme !

De bibliotheek heeft JULLIE nodig bij SKOOLSOUT
Meld je aan op … adres lokale skoolsout-site …
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