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De Bibliotheek op school (pag. 19) Dit is in Renkum nog niet gerealiseerd
maar de collectie komt na de realisatie van de scholen in 3b4 centraal
gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw. Is dit dan voor alle Renkumse
scholen of hoe moeten we dat lezen?
Antwoord college: De genoemde collectie is bedoeld voor de scholen in
het nieuwe gebouw. De scholen die niet in dit gebouw zitten, krijgen een
eigen collectie.
Het is goed te zien dat wij wat betreft laaggeletterdheid bij de lichtblauwe
categorie horen. Maar natuurlijk willen we graag dat die categorie
verbeterd is. We zien dat er veel problemen zijn met digitaal aanvragen
van paspoorten, sollicitatiebrieven en belasting papieren. Zo hebben we in
onze gemeente ook wel veel werklozen bij de oudere doelgroep en die
ouden geholpen zijn. Hoe moet ik dat lezen afgezet tegen de
laaggeletterdheid?
Antwoord college: De laaggeletterdheid in Renkum ligt wat lager dan het
landelijk gemiddelde. Ondanks deze constatering vinden wij dat wij toch
een verantwoordelijkheid hebben om de laaggeletterdheid terug te
dringen. En met name ook de digitale vaardigheden van mensen, ook
ouderen te versterken. Dit kan door inzet van cursussen als Klik- en tik en
digisterker. En de ontwikkeling van een Taalhuis, waarbij een sluitend
aanbod en netwerk wordt ingezet voor passende trajecten voor
taalbevordering. Over de ontwikkeling van het Taalhuis wordt u binnenkort
uitgebreid geïnformeerd.
De relatie met ’t Venster is beëindigd. Hoe is dat verder verlopen. Hoe en
waar is het overgedragen?
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Antwoord college: Wij betreuren het faillissement van ’t Venster. De
binnenschoolse cultuureducatie is verlopen volgens de afspraken, zoals
opgenomen in de raadsbrief van 11 april j.l. Het Cultuurmenu is/wordt dit
schooljaar uitgevoerd zoals oorspronkelijk was gepland, voor de periode
tot 1 mei door mensen van ’t Venster, na 1 mei door ingehuurde zzp’ers.
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn we in gesprek met de scholen en
culturele organisaties over een nieuwe opzet voor binnenschoolse
cultuureducatie. Uitgangspunten zijn maatwerk voor de scholen,
bundeling van kunst-, cultuur- en natuureducatie, inschakelen van lokale
partijen/organisaties, passend binnen het beschikbare budget.
Wij verwachten het programma eind juni gereed te hebben.
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