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1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20.06.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Afspraken:
1. De tekst wordt door Edwin Van Troostenberghe geactualiseerd en aan
gepast op basis van de geformuleerde opmerkingen in de plenaire
vergadering van 20.06.05.
2. De geactualiseerde tekst wordt geagendeerd op de plenaire Raad van
21.09.05.
3.

Structurele samenwerking met onderwijs
Werkwijze
A. Mogelijke structuur voor een tekst:
1. Maatschappelijke context
Æ kenniseconomie
Æ zelfredzaamheid binnen de autonome levenssfeer
Æ leesbevordering en ontlezing
2. Beleidsintenties
Æ ondertekening van het protocol Onderwijs - Cultuur
3. Samenwerking onderwijs – bibliotheek
Æ structurele samenwerking gaat uit van de doelstellingen
~ onderwijs zie eindtermen
~ bibliotheek zie decreet LCB
Æ samenbrengen van deskundigheid uit beide sectoren in het nastreven
van gemeenschappelijke doelen
4. Knelpunten
Æ basisonderwijs
Æ secundair onderwijs
Æ individuele leerkracht
Æ individuele bibliotheekmedewerker
5. Besluit
Æ nood tot samenwerking op alle niveaus
Æ concrete aanzetten van aanpak kunnen worden opgenomen in advies
(zie verder)
6. Advies
Æ oprichting van een Stuurgroep (VCOB, Stichting Lezen, Pedagogische
Begeleiding, Koepelorganisaties Onderwijs)
Æ oprichting interdepartementale cel (1 VT cultuur + 1 VT onderwijs
beide op B-niveau) met volgende opdrachten:
a) aanspreekpunt zijn
b) uitbouw van de website
c) ontwerp van een model voor procesbegeleiding
d) ontwikkeling van een kenniscentrum
e) inventarisering “best practices”
f) initiatieven ter versterking van de pedagogische
competenties in de bibliotheek
B. Alternatieve strategie: confronterende tekst maken + ped begeleiding
uitnodigen
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Conclusie en afspraken:
1. Er wordt een tekst gemaakt op basis van aangegeven structuur
aangevuld met concrete voorstellen.
2. Deze tekst wordt in de Commissie Bibliotheken besproken
3. Uitnodiging in een commissievergadering van de pedagogische
begeleiding.
4. Voorlegging advies aan de plenaire Raad
4.

Evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Situering
De evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid gebeurt in twee fasen:
a) administratieve vereenvoudiging en vermindering van de planlast
b) inhoudelijke aspecten.
Op woensdag 16.11.05 is er een gemeenschappelijk overleg gepland met de
Commissie Culturele Centra.

5.

Gebeurtenissen in het werkveld
VLACC: stand van zaken
Situering
In nazorg van de vergadering van 20.06.05 heeft de voorzitter van de Commissie Bibliotheken een brief naar het Kabinet gestuurd met kopie aan de administratie met de vraag om een vertegenwoordiging van de Commissie Bibliotheken in de reflectiegroep Vlacc.
Conclusie
Vanuit de Commissie Bibliotheken volgt Geert Puype deze reflectiegroep op.
Andere
Nihil

6.

Rapportering vanuit het Dagelijks Bestuur
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 07.09.05 werden volgende
agendapunten behandeld:
- evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
- afvaardiging in de Raad voor Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen
- rapportering vanuit de Commissies
Æ AKB: advies decreetswijziging
Æ CC: voorbereiding evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
Æ VO: advies wijziging decreet + advies wijziging uitvoeringsbesluit
Æ BIB: stand van zaken Vlacc2

7.

Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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