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VRAGEN?
Contacteer het team scholenwerking.
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent - 09 323 68 82
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www.stad.gent/bibliotheek

Z : Zwijnaarde
V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2017

M

HOOFDBIBLIOTHEEK EN FILIALEN
VAN BIBLIOTHEEK GENT

O

WO

Beste leerkracht,
Kinderen, jongeren en anderstalige volwassenen wegwijs maken in onze informatiemaatschappij, het is een hele opdracht.
Een opdracht die verder reikt dan het louter ‘leren lezen’ of leren zoeken op internet. Bibliotheek De Krook helpt u graag
in het bevorderen van het leesplezier en de mediawijsheid van uw leerlingen, studenten of cursisten.
In deze folder vindt u een beknopt overzicht van onze educatieve activiteiten. Op de website staat nog veel meer. Neem
dus zeker een kijkje! Hebt u zelf leuke ideeën of zit u met een concrete vraag? Wij helpen u graag verder.
U vindt onze contactgegevens achteraan.
Tot binnenkort, in de bibliotheek natuurlijk!
Team scholenwerking

LEGENDE / basisschool B / secundair onderwijs S / hoger onderwijs H / volwassenenonderwijs V
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LENEN MET DE KLAS
Met een klaskaart kunt u bij elk klasbezoek een groot aantal materialen tegelijk lenen. De klaskaart is gratis.
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LENEN VOOR DE KLAS / VOOR UW LESSEN
Komt u alleen, zonder uw klasgroep? U kunt gebruik maken van een collectieve kaart waarmee u in één
keer een groot aantal materialen kunt lenen.
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MAKKELIJK LEZEN PLEIN
Verhalen, infoboeken en dvd’s voor kinderen bij wie het lezen wat moeilijker is.
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LESMATERIAAL VOOR LEERKRACHTEN (B/S)
O Mundo-pakketten bevatten 10 prentenboeken in 10 verschillende talen met Nederlandstalige vertaling:
ideaal voor multiculturele klassen.
Kamishibai-vertelplaten zijn uitvergrote prentenboeken voor een verteltheatertje voor kleuters en 1ste
graad.
De themakoffer Graphic Novels laat leerlingen kennismaken met de graphic novel als medium en doet
hen kritisch nadenken over hun online gedrag.
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INTERACTIEVE KENNISMAKING
Een bibliotheekmedewerker maakt kleuters en kinderen van de lagere school op een interactieve manier
wegwijs in de bibliotheek. Met opdrachten aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Nieuw: Bibster,
een spel met tablets voor de derde graad lager of eerste graad secundair. Leerlingen gaan zelf op zoek
naar informatie en leren de bibliotheek en haar collectie kennen en efficiënt zoeken in de catalogus of internet.
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JEUGDBOEKENMAAND
De bibliotheek organiseert jaarlijks een spel voor klassen rond het thema van de Jeugdboekenmaand.
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WERKBEZOEK – LES IN DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek biedt heel wat faciliteiten om er zelf met uw klas aan de slag te gaan in een inspirerende
leeromgeving. Maak gebruik van de vertelhoek en het kamishibai-verteltheatertje of een aparte zaal om
les te geven.
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THEMARONDLEIDINGEN
Scholen kunnen ook een (betalende) rondleiding boeken bij Gandante (‘Het Spook van De Krook’) of de
Gentse Gidsen (De bib van de 21ste eeuw).
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SCIENCE BAR
Science Bar is een wetenschapscafé voor jongeren (15 à 18 jaar) georganiseerd door de Cel Wetenschapscommunicatie van UGent, ook bekend van de Kinderuniversiteit.
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DE KLEINE CERVANTES JONGERENJURY
De Kleine Cervantes is een jeugdliteratuurprijs, uitgereikt door de Stad Gent en een jury samengesteld uit
leerlingen van Gentse scholen. Ook uw leerlingen kunnen deelnemen.
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DIGITALE COLLECTIES EN TOEPASSINGEN
In De Krook is er gratis toegang tot verschillende databanken: recensies, rijbewijs of Gopress, het volledig
archief van de Vlaamse kranten.
Nieuw : Pressreader (buitenlandse kranten), Zinio (tijdschriften) en onze Dossiers.
Ontdek ook de Krook-bib-app en Bieblo leesadvies voor kinderen.
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RONDLEIDINGEN VOOR LEERKRACHTEN NT2
De bibliotheek biedt een schat aan hulpmiddelen voor anderstaligen zoals taalcursussen, makkelijk
lezen-boeken, de Wablieft-krant, anderstalige collecties, gratis internetcomputers en ondersteuning in
het Digitaal Talent Punt.

