Verantwoordingsverslag project Lezen en digitale geletterdheid
bevorderen (no 2021.0286)
Mei 2022
RC Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft op 18 december 2020 een subsidie van
€ 5.000,00 toegekend aan Rotary Club Nijmegen/stichting Theo van
Broekhovenfonds. Deze subsidie is bedoeld voor het lustrumproject Lezen en
digitale geletterdheid bevorderen van RC Nijmegen en is verstrekt uit het
initiatievenfonds Armoede en Schulden van de gemeente Nijmegen.
Het project Lezen en digitale geletterdheid bevorderen is een samenwerking
tussen de basisschool Hidaya en RC Nijmegen en is in nauw overleg met het
managementteam van de school opgesteld. Het project heeft twee doelen:
1. De leesvaardigheid en het leesplezier van de leerlingen in de bovenbouw
(groep 4 tot en met 8) bevorderen.
2. De digitale vaardigheden van de leerlingen en de digitale leeromgeving
van de school versterken.

Kort inhoudelijk verslag van het verloop van de activiteiten
Eerste projectdoel: De leesvaardigheid en het leesplezier van de leerlingen in de
bovenbouw bevorderen.

RC Nijmegen heeft samen met basisschool Hidaya en de openbare bibliotheek
Gelderland-Zuid de ‘bibliotheek op school’ (BOS) opgezet. De BOS is een goede
manier om lezen te stimuleren en helpt de leerlingen verstandiger om te gaan
met internet, sociale media en games. De BOS is zowel bedoeld voor de
leerlingen van de onderbouw als voor de leerlingen van de bovenbouw met als
argument dat het van belang is om een doorgaande leerlijn voor de leerlingen
te garanderen. De nieuwe bibliotheek voor alle leerlingen is ondanks de
coronacrisis op 1 april 2021 feestelijk geopend. De opening was extra feestelijk
omdat niet alleen Hidaya een professionele bibliotheek kreeg, maar ook de
openbare bibliotheek Gelderland-Zuid de opening van de 50ste BOS kon vieren.
Door de coronapandemie konden in het schooljaar 2020-2021 de beoogde
hands-on activiteiten met betrekking tot het (voor)lezen en de beroepspraatjes
door de leden van RC Nijmegen helaas geen doorgang vinden. In het schooljaar
2021- 2022 waren de hands-on activiteiten in oktober en november 2021 wel
mogelijk, maar werden door het opnieuw opvlammen van de besmettingen
opgeschort. RC Nijmegen heeft op 23 april 2021 en 6 december 2021 via twee
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brieven aan de gemeente Nijmegen gemeld dat de hands-on activiteiten door
corona niet of slechts gedeeltelijk doorgang konden vinden.
In maart 2022 zijn de beroepspraatjes weer gestart en in mei 2022 wordt weer
begonnen met de voorleesactiviteiten. In de bijlage 1 geven we een
kwantitatieve beschrijving van de hands-on activiteiten.
Inmiddels is in onderling overleg tussen het MT van Hidaya en RC Nijmegen
besloten dat ook in het schooljaar 2022-2023 de samenwerking tussen de
Basisschool Hidaya en RC Nijmegen wordt gecontinueerd. RC Nijmegen wil
samen met de school de ouders actief betrekken bij het (voor)lezen van hun
kinderen door samen met de ouders activiteiten te ondernemen die de
leescultuur bevorderen. Deze activiteiten passen goed binnen het project van
de gemeente om de komende vier jaar achterstanden op het gebied van lezen
op scholen te verminderen.
Tweede projectdoel: De digitale vaardigheden van de leerlingen en de digitale
leeromgeving van de school versterken.

In september 2021 heeft de RC Nijmegen 25 chromebooks aan Hidaya
gedoneerd, zij het met een vertraging van ruim 5 maanden die mede werd
veroorzaakt door het tekort aan computerchips. Deze chromebooks zijn
bedoeld voor groep 8. Hiermee is de tweede doelstelling van het project de
digitale vaardigheden van de leerlingen en de digitale leeromgeving van de
school versterken met succes gerealiseerd.
Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt. Volgens de
oorspronkelijke aanvraag zou RC Nijmegen 30 chromebooks voor Hidaya
aanschaffen. Dit zijn er 25 geworden omdat het beschikbare budget uiteindelijk
slechts toereikend bleek voor maximaal 25 chromebooks. Bovendien waren in
groep 8 maximaal 25 leerlingen waardoor voor elke leerling van groep 8 een
Chromebook ter beschikking is.

Kort financieel verslag over de besteding van de subsidie
Inkomsten project
Initiatievenfonds Armoede en Schulden gemeente Nijmegen
Stichting van Broekhovenfonds RC Nijmegen
Totaal

€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 12.000,00
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Uitgaven project
Abonnement Bibliotheek op school 1 april 2021 – 30 september 2021

€ 1.756,25

Bibliotheek op school - aanschaf boekenkasten

€ 2.758,20

25 Chromebooks groep 8 per stuk 260,15 (Inclusief BTW)

€ 6.503,75

Totaal
Nog beschikbaar budget voor het project Lezen en digitale geletterdheid
bevorderen

€ 11.018,20*
€ 981,80

*De verdere verantwoording voor de besteding van de gelden vindt u in bijlage 2

Over de bestemming van het nog beschikbare budget is in overleg met het MT
van Hidaya en RC Nijmegen besloten om in het schooljaar 2022-2023
activiteiten te ontwikkelen die de ouders meer bij de BOS en het (voor)lezen te
betrekken. Gedacht wordt aan het organiseren van lees workshops voor de
ouders, het aanschaffen van leesboeken voor de ouders om het lezen van
ouders te stimuleren. De leden van RC Nijmegen dragen kosteloos aan alle
activiteiten bij.
Een beschrijving van de impact van het project lezen en digitale geletterdheid
bevorderen
Basisschool Hidaya in Nijmegen heeft een aanzienlijke populatie leerlingen met
ouders met een multiculturele achtergrond. Uit onderzoek komt overduidelijk
naar voren dat leerlingen met een multiculturele achtergrond veel vaker aan de
verkeerde kant van de prestatiekloof staan en daardoor onterecht minder
kansen krijgen. De coronapandemie heeft deze kansenongelijkheid vergroot.
De bibliotheek op school stimuleert het leesplezier van de leerlingen en leert ze
beter om te omgaan met internet, sociale media en games. Daarnaast heeft
elke leerling van groep 8 in de les nu de beschikking over een chromebook.
Rotary streeft naar een inclusieve samenleving. De leden van RC Nijmegen
komen op de basisschool Hidaya in aanraking met multiculturele diversiteit en
bovendien met een basisschool op een islamitische grondslag. Door de
hands-on activiteiten hebben tenminste 25 leden van RC Nijmegen kennis
kunnen maken met deze multiculturele school, een kennismaking die anders
zou zijn uitgebleven. Andersom maken de school en de leerlingen ook kennis
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met leden van de Nijmeegse gemeenschap, waarmee zij anders wellicht niet in
contact zouden komen.
Van de leerkrachten van de school horen we dat ze de inbreng van de leden
van de RC Nijmegen buitengewoon waarderen en als ondersteunend ervaren.
Het contact tussen Hidaya en RC Nijmegen is inmiddels zo hecht geworden dat
is besloten de samenwerking ook in het schooljaar 2022-2023 te continueren.
De RC Nijmegen gaat dan samen met de leerkrachten van Hidaya proberen de
ouders van de leerlingen beter te betrekken bij de (voor)leesactiviteiten. Deze
activiteiten vinden op school plaats met kleine groepjes ouders.
RC Nijmegen denkt dat door deze activiteiten weliswaar een kleine, maar ook
relevante bijdrage wordt geleverd aan de cohesie binnen de Nijmeegse
samenleving en dat inclusiviteit in onze maatschappij door deze activiteiten
daadwerkelijk wordt bevorderd.
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Bijlage 1 Hands-on activiteiten
13 leden van Rotary Club Nijmegen hebben zich opgegeven om gedurende een
ochtend of een middag in de week gedurende 30 minuten met kleine groepjes
leerlingen te lezen of voor te lezen. In de maanden oktober en november 2021
hebben de hands-on activiteiten gedurende enkele weken daadwerkelijk
plaatsgevonden. In de periode 9 mei tot 27 juni 2022 worden de hands-on
activiteiten gedurende deze 7 weken weer opgepakt. Het betekent, dat ruim 90
hands-on activiteiten op school plaatsvinden met leerlingen die dat volgens de
leerkrachten het meest nodig hebben. Daarnaast zijn 20 leden van Rotary Club
Nijmegen bereid om een beroepspraatje te houden op de school. Inmiddels zijn
er zes verschillende beroepspraatjes voor de leerlingen gehouden. Variërend
van dierenarts tot waterbeheersing en van medisch specialist in het ziekenhuis
tot huisarts. Van de leerkrachten horen wij dat de leerlingen erg enthousiast
zijn over wat hun wordt verteld over de beroepen die deze leden van de Rotary
Club Nijmegen beoefenen.
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Bijlage 2. Verantwoording van de besteding van de gelden
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Aangevraagd door:
St. Theo van
Broekhovenfonds
S. de Groot

Offerte SQ064397

Factuuradres:
St. Theo van Broekhovenfonds

Afleveradres:

S. de Groot

S. de Groot

Moses en Aaronlaan 8
6564BH Heilig Landstichting

Moses en Aaronlaan 8
6564BH Heilig Landstichting
Nederland

Nederland
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St. Theo van Broekhovenfonds

Uw referentie
Klantnr.

81MH0000MH
25700

Betalingscondities
Verzendwijze

Vooruitbetaling per bank
Franco NL boven de € 500,- excl. BTW

Offertedatum 1/26/2021
Geldig tot
2/9/2021
datum de voorraad strekt.
Zolang

Bank
Rekeningnr.
SWIFT
Btw-nr.
KvK-nr.
Verkoper

Rabobank
NL69 RABO 0324 660820
RABONL2U
NL804197945B01
33241949
Reinder de Boer

Wij verwachten de producten in deze offerte 23-03-21 te kunnen versturen en worden dan op 24-03-21 afgeleverd.
Nr.

Omschrijving

81MH0000MH

14e Chromebook AMD A4 9120C 2C up to 2.4GHz 4GB 32GB eMMC
14.0inch 1920x1080 LEDAnti-Glare AMD Radeon R4 Graphics WIFI
QCA6174 AC Bluetooth 3-cell Integrated Cardreader Camera Google
Chrome OS Mineral Grey
Beschikbaar per 23-03-21. Geplande verzending 23-03-21.
Verzending: UPS Standaard. Franco NL boven de € 500,- excl. BTW

Aantal

Prijs

BTW %

Bedrag

25

215.00

21

5,375.00
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Totaal EUR excl. btw
21% btw

5,375.00
1,128.75

Totaal EUR incl. btw

6,503.75

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.
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