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1. Goedkeuring van het verslag van 18 april 2018
Het verslag van 18 oktober 2019 wordt goedgekeurd.
2. Aanduiden voorzitter
Met eenparigheid van besluit wordt Peter Vanhumbeeck als voorzitter van de
adviescommissie verkozen
3. Adviezen
- Evaluatierapport
opmerkingen:

2013-2018

wordt

goedgekeurd

met

volgende

Vragen omtrent het evaluatierapport werden uitvoerig toegelicht door de
bibliothecaris(bv. vernieuwingsgraad collectie, aankoop, statistieken)
-

Werkingsverslag 2018 wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen:
Advies 1 de leden van de adviescommissie betreuren het dat nog een paar
klassen geen klassikaal gebruik maken van de bib. Zij vragen de
bibliothecaris om de schepen van onderwijs hiervan op de hoogte brengen.
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Advies 2 Peter Vanhumbeeck, sterk betrokken bij de scholenwerking van
Don Bosco Haacht, engageert zich om via een structureel overlegplatform de
banden tussen het LSO van Don Bosco en de bib te versterken (bv. de
hyperlink naar GoPress en andere bibinformatie aantrekkelijker maken).
Advies 3 de adviescommissie merkt op dat binnen de context van een toch
wel beperkt personeelsbestand, langdurige afwezigheden niet altijd kunnen
worden opgevangen door interims waardoor het takenpakket van overige
collega’s sterk wordt verzwaard en als belastend wordt ervaren. De
adviescommissie vraagt dan ook aan het bestuur om hierin haar
verantwoordelijkheid op te nemen en hiervoor passende maatregelen te
treffen.
Advies 4 het gebruik van onze website toont aan dat veel gebruikers ook de
online dienstverlening vinden. De adviescommissie adviseert om dit ook
expliciet mee te nemen in de evaluatie van de bibliotheekwerking en om een
gebruiker ruimer te definiëren dan alleen iemand die bibliotheekmaterialen
ontleent.
-

Ondernemingsplan
opmerkingen:

2019-2024

wordt

goedgekeurd

met

volgende

- duidelijk en overzichtelijk document
- steenweg Leuven – Mechelen blijft een belemmering voor jonge kinderen
- de leden van de commissie vinden de klantvriendelijkheid zeker een troef
van HaBoBIB, maar beamen de zorg van de bibliothecaris om in functie van
het kennisdelen ook de standaarden voor de baliewerking op te trekken en
vormingstrajecten uit te werken.
4. Projecten: stand van zaken
geen
5. Varia
6. Volgende adviescommissie: 15/10/2019 om 20u in de HaBoBIBvestiging van
Haacht

Secretaris – Bibliothecaris HaBoBIB
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