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• Met de school naar de bib

• De bib (digitaal) op school

• Bib <3 leerlingen

• Bib <3 leerkrachten

NOG VRAGEN? 
 
WIL JE GRAAG MET ONS SAMENWERKEN 
VOOR EEN BEPAALD PROJECT? 
 
CONTACTEER ONS!

09 364 64 11
BIBLIOTHEEK@ZOTTEGEM.BE
ZOTTEGEM.BIBLIOTHEEK.BE

DE BIB <3 LEERKRACHTEN

Klasse lerarenkaart 
In de bibliotheek liggen de Klasse  
lerarenkaarten klaar van elke leerkracht die 
gedomicilieerd is in Zottegem.  

Infomoment Regiobib Route 42  
In 2021 houden we samen met de  
Route42-bibliotheken een workshop rond 
filosoferen met kinderen in het kader van 
actief burgerschap.  
Stay tuned, meer informatie volgt. 

Verrassingen in je valies
In de zomervakantie kunnen leerkrachten 
van ons een verrassingsvaliesje krijgen met 
vijf prachtige reizen naar kinderboekenland. 
Stuur je ons dan een vakantiefoto met je 
favoriete boek? 

Computer gebruiken
Kinderen kunnen in de bib gratis gebruik 
maken van de computer. Om schoolwerk te 
maken of gewoon als ontspanning. 

CoderDojo 
Bij CoderDojo Belgium kunnen meisjes en 
jongens van 7 tot 18 jaar gratis leren  
programmeren. CoderDojo gaat 1x per 
maand door in de bib! 

Boekenzoeker 
Weet een leerling niet goed welk boek hij/zij 
graag zal lezen? Neem een kijkje op  
boekenzoeker.be (QR-code). 
Je kan verschillende filters gebruiken om een 
superboek te vinden, met lovende recensies. 
Toptips gegarandeerd! 

Bibliotheek Zottegem

Kasteel van Egmont

9620 Zottegem



DE BIB (DIGITAAL) OP SCHOOL

Fundels 
Fundels zijn digitale prentenboeken en  
spelletjes. Kinderen leren zo al spelend lezen. 
Wil je deze dienst gebruiken? Geef ons een 
seintje. 

Digitaal krantenarchief (Gopress) 
Via de bibwebsite kan je, waar en wanneer dan 
ook, kranten- en tijdschriftartikels opzoeken 
van minstens 2 dagen oud. 

Themapakketten
Werk je op school rond een bepaald thema? 
Dan kan je hierover een pakket aanvragen in de 
bib. Deze pakketten bevatten max. 15 boeken. 
Je bent natuurlijk ook steeds welkom om zelf 
(of samen met een bibmedewerker) je pakketje 
te komen samenstellen. 

Kamishibai-vertelplaten 
Kamishibai is een Japans verteltheater. In de 
bib hebben we een heus theater en een mooie 
verzameling vertelplaten die je kan uitlenen. 

Speciale collecties 
In de bib hebben we een paar speciale 
themacollecties als gespreksopener over 
verschillende onderwerpen. Zo hebben we 
dementiekoffertjes en rouwboeken 
(en bijhorende materialen).  

MET DE SCHOOL NAAR DE BIB DE BIB <3 LEERLINGEN

Werkbezoek / les in de bib 
Wil je graag eens les geven op een andere  
locatie? In de bib hebben we een heuse  
Boekenzolder die zich daar perfect toe leent. 
Extra pluspunt: honderden boeken zijn binnen 
handbereik.  

DynamoOPWEG 
Wist je dat… je rit via het openbaar vervoer naar 
de bib kan worden terugbetaald?  
Contacteer ons voor meer info!

Gratis lidmaatschap 
Lidmaatschap van de bibliotheek is gratis 
voor iedereen. Voor kinderen is wel de 
toestemming van een ouder vereist.  

Collectie  
Behalve prenten-, lees- en informatieve 
boeken, hebben we nog heel wat 
interessante materialen in onze collectie 
zitten. 
Kinderen die minder graag lezen hebben 
misschien meer aan een luisterboek, een 
strip of graphic novel. 
Voor kinderen voor wie lezen moeilijker gaat, 
hebben we ook Daisyboeken, makkelijk lezen 
boekjes en grootletterboeken. 
Ouders van anderstalige kinderen kunnen 
alvast terecht bij het taalpunt voor 
volwassenen, binnenkort breiden we dit ook 
uit naar de jeugd. 

Studieplaatsen 
In de bib kunnen leerlingen alleen komen 
studeren, of afspreken om een groepswerk te 
maken. Er is gratis wifi in het hele gebouw. 
 

Jeugdboekenmaand 
Tijdens de Jeugdboekenmaand in maart doen 
we extra ons best om jeugdboeken en 
leesplezier in de spotlights te plaatsen.  
Op school, maar ook bij kinderen thuis.  

De Leesjury 
In de Leesjury lezen leeftijdsgenoten samen 
acht boeken, verspreid over het volledige 
schooljaar. Die boeken bespreken we dan in 
groep tijdens 5 samenkomsten, omkaderd 
door leuke spelletjes en activiteiten.  
Op het einde wordt het favoriete boek  
verkozen en volgt er een heus slotfeest

Klaskaart 
Met een klaskaart kan je tot 150 materialen 
uitlenen, 60 dagen lang. 
Meer dan genoeg dus om elk kind van  
voldoende leesvoer te voorzien. 

Bibliotheekbezoek 
Met de hele klas naar de bib? 
Geweldig idee! De kinderen kunnen zo zelf hun 
boeken kiezen.  
Stuur ons een mailtje of bel ons om een 
afspraak te maken, dan verwelkomen we jullie 
graag. 

Klasintroducties & Auteurslezingen 
De bib groeit met je mee, van het eerste tot het 
zesde leerjaar (en nog veel verder). Voor elk 
leerjaar hebben we een unieke bibervaring in 
elkaar gestoken: 

• Kleuters 
Voorleesmomentje

• 1e leerjaar (2de trimester) 
Klasintroductie - De bib voor beginnende 
lezertjes

• 2e leerjaar 
Naar Japan met Issun Boshi

• 3e leerjaar (1ste trimester) 
Klasintroductie - Leeskriebels 

• 4e leerjaar (januari) 
Auteurslezing - Jonas Boets / Luc  
Descamps 

• 5e leerjaar (een heel jaar door) 
Spel - Eén tegen allen

• 6e leerjaar (3de trimester) 
Klasintroductie - Escaperoom 


