
 

 

Aanbod voor de leerkracht lager onderwijs 

Schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie Eleni Debo 

 

 

 

Bibliotheek Zwevegem   september 2019 



1.Met de klas naar de bib 

 

Waarom? 

Dat goed kunnen lezen belangrijk is, dat weten we allemaal. Graag lezen is echter 

even belangrijk. Daarom wil de bib vooral het leesplezier bij kinderen stimuleren. 

Omdat voor sommige kinderen de drempel naar de bibliotheek te hoog is, doen we 

graag een beroep op de leerkrachten. Door met de klas naar de bib te komen 

kunnen we die drempel verlagen.  

Hoe? 

Elke leerling krijgt de 1e maal een gratis lenerspas (bij verlies betaal je 2,5 €). 

 

Planning! 

Om de klasbezoeken vlot te laten verlopen, plannen we die op voorhand in. 

Daarvoor ontvangen we graag een lijst met alle data en tijdstippen waarop je met 

de klas naar de bib komt. 

 

Brief voor de ouder 

Alle kinderen worden ingeschreven met toestemming van de ouder. 

Hiervoor kan je onze voorbeeldbrief gebruiken, die wordt per mail aan de directie 

bezorgd. Op die manier is de ouder op de hoogte en voldoen we aan de privacy-

wetgeving. Aan de hand van die brief worden de kinderen ingeschreven. 

 

Geen boete! 

Leerlingen die met de klas naar de bib komen, krijgen GEEN BOETE tijdens het 

schooljaar als de boeken te laat zijn. Ze ontvangen wel een brief. Om al die 

leerlingen boetevrij in ons systeem in te voeren, hebben wij een klaslijst (naam, 

adres, geboortedatum en rijksregisternummer) nodig. 

 

Klaskaarten voor de leerkracht : leen max. 50 boeken voor 6 weken 

Als leerkracht kan je ook een klaskaart aanvragen. Die kaart staat op naam van de 

klas en is alleen geldig tijdens het schooljaar. De directie neemt de 

verantwoordelijkheid bij verlies en schade van materialen. Er wordt geen boete of 

lidgeld gevraagd, wel worden de rappelkosten aangerekend bij een 3e of 4e maning.  



2. De bib : niet alleen boeken! 
 

Jeugdboekenmaand : activiteiten in het jeugdboekenthema 

‘kunst’ 

Tijdens de maanden februari-maart nodigen we alle klassen uit voor een 

auteurslezing, een bibspel of voorleesactiviteit. Ontdek nu al welke activiteit er 

gepland is voor jouw klas! 

 

Voor het 1e leerjaar : voorleesactiviteit/spel     gratis 

 

Voor het 2e leerjaar : Wally de Doncker op 13/02 + 14/02  kostprijs 3€/lln 

 

Voor het 3e leerjaar : Tom Schoonooghe (illustrator) op 05/02  kostprijs 3€/llN 

 

Voor het 4e leerjaar : Stefan Boonen op 09/03 + 13/03   kostprijs 3€/lln 

 

Voor het 5e leerjaar : bibspel       gratis 

 

Voor het 6e leerjaar : Sabien Clement (illustrator) op 03/03   kostprijs 3€/lln. 

 

Expo BOOM-BOOM 

In een lege vlakte staat een boom. Hier wonen de eekhoorns van Eikrijk. Dit is de wereld en 
verder is er niets. Daar zijn ze van overtuigd. Tot er een vogel overvliegt met een takje van een 
andere boom in zijn bek. Die ontdekking zet alles op losse schroeven. Is er een andere boom? En 
wat als er nog andere eekhoorns zijn? 

Van 1 maart tot 31 maart 2019 kan je in bib de expo BOOM-BOOM bezoeken,  met 
tekeningen van Sabien Clement, gebaseerd op het  
gelijknamige boek met tekst van Dimitri Leue. 
  



 

 

 

Ontdek Bieblo : Bieblo geeft je leestips     NIEUW 

 

Bieblo helpt kinderen tussen 8 en 11 jaar boeken vinden naar hun goesting. Die 

nieuwe app kan je vanaf september in de bib raadplegen. Op de app kiezen 

kinderen thema’s die ze leuk vinden. Alle thema’s hebben een afbeelding. Vind je 

iets leuk dan swipe je naar rechts, minder leuk dan swipe je naar links. Op die 

manier krijg je 8 boekentips op maat. De tips zijn enkel boeken die op dat moment 

ook in de bib te vinden zijn. 

 

‘Kinderen vertellen me soms dat ze niet graag lezen, maar vaak hebben ze gewoon 

het juiste boek nog niet gevonden."  

 

 

 

  



Verteltas dementie   NIEUW 

Voor het derde tot en met het zesde leerjaar 

 

De verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken en 

achtergrondinformatie om in de klas te werken rond dementie.  

Vaak komen kinderen in contact met dementie in de eigen familie, bij buren of 

kennissen. Met de verteltas krijgen ze correcte informatie en leren ze op een 

speelse manier respectvol omgaan met mensen met dementie.  

 

Je kan de tas gratis ontlenen in de bib met je klaskaart. 

 

 

  



3. Leren lezen en leesplezier  
 

 

 

 

Fundels : leesplezier op een andere manier 

Oefen met lezen via de fundelsapp 

 

Kinderen van zes tot tien kunnen met AVI-boekjes op een aangename manier hun 

leesvaardigheden verbeteren. Elk boekje bevat oefeningen op technisch lezen en 

begrijpend lezen. 

 

Avi-fundels lenen via de bib. 

Je kan  - 7 fundels lenen 
- elke fundel 4 weken lenen 
- geleende fundels offline lezen 

 
 
 
 
 

Wat heb je nodig? 

1. Een Android-tablet of een Ipad. 
2. Internet- of wifi-verbinding om de AVI-fundel te downloaden. 
3. Een ‘Mijn Bibliotheek-account’.  

 

Interesse? Vraag meer info in de bib of neem een kijkje op de website 

www.fundels.com. 

  



Lezen voor de KJV (kinder- en jeugdjury) 

Deelnemen kan: 

in het 2e leerjaar met de klas 

in het 3e t.e.m. het 6e leerjaar in de bib 

 

Wat is KJV?  

De Kinder- en jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een leesjury 

voor kinderen en jongeren.  

Op het einde van een leesjaar worden alle stemmen  

van heel Vlaanderen geteld en worden de winnende boeken 

gekozen. Vanaf dit jaar kan je met de klas van het  

2e leerjaar deelnemen! 

 

Hoe deelnemen met de klas (2e leerjaar)?  

De kinderen die willen deelnemen, lezen individueel of in kleine  

groepjes de 8 boeken. De bib levert je de boeken in een  

aantal exemplaren, met werkmodellen per boek en stemformulier. 

Als alle 8 boeken gelezen zijn, mogen de lezers stemmen.  

De boeken kan je in de klas houden tot 15 april. Dan komt de bib de 

stemformulieren ophalen en geven we de klas een boek cadeau! 

Interesse? Schrijf je in vóór 1 oktober 2019 in de bib of bibus  

of mail naar thea.libbrecht@zwevegem.be. 

 

 

 

 

Winnaar voor groep 2 in 2019 : Max (Ed Vere) 

 

 

 

 

mailto:thea.libbrecht@zwevegem.be


 Openingstijden bibliotheek Zwevegem: 

 

Maandag:   13u00 tot 19u00 

Dinsdag:   10u00 tot 19u00 

Woensdag:  10u00 tot 19u00 

Donderdag:  13u00 tot 19u00 

Vrijdag:   13u00 tot 19u00 

Zaterdag:   09u00 tot 12u00 

 

 

 

  Rittenschema bibus: 

 

SCHOOLJAAR  

Maandag: 

13u20 - 16u00  gemeenteschool Heestert (afwisselend Gauwelstr. - Vierkeerstr.)  

16u30 - 18u00  de Gilde Sint-Denijs  

Dinsdag: 

13u20 - 16u00  gemeenteschool Sint-Denijs  

16u30 - 18u00  kerk Heestert 

Woensdag: 

08u40 - 12u00  Vrije basisschool Moen (afwisselend Moense Beekstr. –  

          Moenplaats)  

15u00 - 16u00  WZC Marialove Heestert 

16u30 - 18u00  Vrije basisschool Otegem  

Donderdag: 

13u20 - 16u00 Vrije basisschool Otegem  

16u30 - 18u00  kerk Moen 

Vrijdag: 

08u45-10u30  Gemeenteschool de Klim-op (kerk Kappaert) 

10u30-13u00  Vrije Basisschool Kappaert (kerk Kappaert) 

13u30-16u00  kerk Knokke  

 

SCHOOLVAKANTIES 
Maandag: 
13u30 - 14u30  WZC Marialove Heestert  
14u30 - 16u00  kerk Heestert  
16u30 - 18u00  de Gilde Sint-Denijs 
Donderdag: 
14u30 - 16u00 Vrije basisschool Otegem 
16u30 - 18u00  kerk Moen 

Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem - 056 76 59 00 - bibliotheek@zwevegem.be  

Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem – 0498 17 77 71 - 

bibus@zwevegem.be  


