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1. VISIE 
 

 

De Krook en alle filialen van de Gentse bibliotheek willen een volwaardige partner voor scholen 

zijn, in het bijzonder voor basisscholen en de eerste graad van het secundair onderwijs.  

Ze willen bijdragen aan het bereiken van de doelen voor het onderwijs, vastgelegd in de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Zo kunnen bibliotheek en school op strategisch niveau 

structureel samenwerken aan leesbevordering, taalstimulering, opzoekvaardigheden, 

cultuurparticipatie en mediawijsheid van kinderen en jongeren.  

Dit project heeft tot doel om met het team scholenwerking het aanbod voor klassen die op 

bezoek komen in de bibliotheek meer af te stemmen op die klassen, rekening houdend met de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Daarbij buigt het team zich over concrete vragen vanuit 

verschillende invalshoeken: 

⁎ Vertrouwdheid met de bib, bv. ‘Hoe kan je ervoor zorgen dat kleuters, 

lagereschoolkinderen en jongeren zich thuis voelen in de bibliotheek?’ 

 

⁎ Ontluikende en gevorderde geletterdheid, bv. ‘Hoe kan je kleuters helpen ontdekken dat 

boeken niet alleen leuke voorwerpen zijn, maar ook dragers van talige boodschappen?’ 

 

⁎ Leesplezier, bv. ‘Hoe kan je kinderen laten genieten van de magie van verhalen? 

 

⁎ Zicht op de veelzijdigheid van de collectie, bv. ‘Hoe kan je leerlingen doen snuisteren in 

uiteenlopende materialen van de collectie?’ 

 

⁎ Opzoekvaardigheden, bv. ‘Hoe kan je de opzoekvaardigheden van leerlingen verder 

verbeteren?’ 

 

⁎ Digitale geletterdheid, bv. ‘Hoe kan je leerlingen aan de slag laten gaan met ict?’ 

 

⁎ Cultureel (zelf)bewustzijn, bv. ‘Op welke manier kan je tonen dat een bibliotheek een 

meertalige omgeving is die talen en culturen dichterbij kan brengen?’ 

 

⁎ Autonomie en zelfredzaamheid, bv. ‘Op welke manier kan je leerlingen laten ervaren wat 

de bibliotheek kan betekenen voor hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en persoonlijke 

ontwikkeling?’ 

 

Het basisaanbod bestaat uit één sessie per graad, van jongste kleuters tot eerste graad secundair 

onderwijs, in totaal dus zes. Voor elke sessie werden doelen en inhouden geselecteerd die relevant 

zijn voor die graad en die nagestreefd worden via interactieve en didactisch verantwoorde 

werkvormen. De bibliotheekmedewerkers zijn misschien geen leerkrachten, maar als partners voor 

de scholen volstaat het niet om gewoon een woordje uitleg op te zeggen. In de opeenvolging van 

die sessies zit een duidelijke leerlijn.  
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Om de activiteiten optimaal te laten renderen is een goede afstemming tussen de 

bibliotheekmedewerker en de klasleerkracht noodzakelijk. Op die manier kunnen wederzijdse 

verwachtingen uitgewisseld worden en kan de leerkracht het bibliotheekbezoek zinvol verwerken in 

de klas, zodat dit bezoek niet als een ‘extraatje’ beschouwd wordt, maar als onderdeel van wat er op 

school geleerd wordt. Een doordachte communicatie met de scholen is van cruciaal belang. 

Leerkrachten en bibliotheekmedewerkers kunnen er ook voor kiezen om de sessie in de bib samen 

te verzorgen, wat de betrokkenheid nog verhoogd. 

Het team scholenwerking van de hoofdbib en filialen van De Krook wil zorg dragen voor de 

kwaliteit van haar aanbod door o.a. structureel overleg en uitwisseling te organiseren en de eigen 

werking te evalueren en bij te sturen. 
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2. KOPPELING MET DE ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN 
 

 

Om de klasbezoeken te kunnen beschouwen als deel van het lesaanbod op school, is het van belang 

dat de activiteiten tijdens het bibliotheekbezoek bijdragen tot het behalen van de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen.  

Daarnaast is het zinvol om een idee te hebben van de (gemiddelde) leesontwikkeling van kinderen: 

 

 

 

Ontwikkelingsdoelen zijn doelen die door de Vlaamse Regering werden vastgelegd en die 

beschrijven welke doelen wenselijk behaald worden door kinderen aan het eind van de 

kleuterschool.  

Voor de lagere school legde de Vlaamse Regering minimumdoelen vast die bij álle 

lagereschoolkinderen bereikt moeten worden voor het verlaten van de lagere school: dat zijn de 

eindtermen lager onderwijs.  

Ook voor het secundair onderwijs zijn er eindtermen. Daar worden die zelfs per graad 

beschreven.  

In het buitengewoon onderwijs werkt men, net zoals in de kleuterschool, met ontwikkelings-

doelen. Die moeten niet noodzakelijk bereikt worden, maar de school moet ze wel nastreven. 
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beginnend symboolbewustzijn

aanvankelijk lezen

voortgezet technisch lezen

lezen in andere talen

LEEFTIJD 

VERWERVING VAN ASPECTEN 
VAN HET LEESPROCES 

nog niet baby's en peuters
kleuters eerste leerjaar
tweede t/m vierde leerjaar vijfde en zesde leerjaar
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→ RELEVANTE ONTWIKKELINGSDOELEN VOOR KLEUTERS 

Nederlands – lezen 
De kleuters… 

o kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen. 

(bv. vertellen a.h.v. praatplaten, een voorgelezen verhaal navertellen met behulp van 

concreet materiaal, prenten in de juiste volgorde leggen, …) 

o kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete 

activiteiten begrijpen.  

(bv. een stappenplan in symbolen, het dagverloop in symbolen, het weerbericht in 

symbolen, symbolen voor gevoelens/gemoedstoestand hanteren) 

o kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens onderscheiden van 

andere tekens. 

o zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere 

infobronnen in te kijken. 

Nederlands - taalbeschouwing 

De kleuters… 

o beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens…) dienen om 

boodschappen over te dragen. 

 

Ook doelen uit andere leergebieden dan Nederlands kunnen aan bod komen tijdens een 

bibliotheekbezoek, bv. 

Wereldoriëntatie 
De kleuters 

o kunnen met hulp van een volwassene eenvoudige bronnen hanteren om meer te 

weten te komen over de natuur. 

Muzische vorming  
De kleuters 

o kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 

kunstwerken. 

Wiskundige initiatie 
De kleuters 

o kunnen dingen rangschikken volgens de toenemende of afnemende mate van een 

welbepaald kwalitatief kenmerk. 

Lichamelijke opvoeding 
De kleuters 

o kunnen onder begeleiding kleuteraangepast materiaal veilig heffen, dragen en 

verplaatsen. 
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Met het oog op de ontwikkeling van activiteiten voor kleuterklassen die komen kennismaken met 

de bibliotheek, formuleerden we op basis van de ontwikkelingsdoelen en het inzicht in het proces 

van leren lezen een aantal vragen om vanuit te vertrekken:  

⁎ Hoe kan je ervoor zorgen dat kleuters zich thuis voelen in de bibliotheek? 

 

⁎ Hoe kan je kleuters leren omgaan met boeken? 

 

⁎ Hoe kan je boeken de aandacht van jonge kinderen laten trekken?  

 

⁎ Hoe kan je kleuters helpen ontdekken dat boeken niet alleen leuke voorwerpen zijn, 

maar ook dragers van talige boodschappen? 

 

⁎ Welke activiteiten kan je doen om het beginnend symboolbewustzijn en ontluikend 

lezen verder te stimuleren? 

 

⁎ Hoe kan je hen verschillende soorten boeken leren kennen? 

 

⁎ Hoe kan je kleuters laten genieten van de magie van verhalen en gedichten? 

 

⁎ Op welke manier kan je kleuters een voorgelezen verhaal visueel laten herscheppen? 

 

⁎ Hoe kan je jonge kinderen op een speelse wijze laten kennismaken met letters? 

 

⁎ Welke activiteiten kan je samen met hen doen met boeken, behalve lezen? 
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→ RELEVANTE EINDTERMEN LAGER ONDERWIJS 

Nederlands – lezen 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in 

o voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard. 

o de gegevens in schema's en tabellen ten dienste van het publiek. 

o voor hen bestemde teksten in tijdschriften. 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: 

o voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften 

en jeugdencyclopedieën. 

Nederlands - taalbeschouwing 

De leerlingen kunnen 

o op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte luister-, spreek-, lees- en 

schrijfstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen 

Nederlands inzetten. 

Nederlands – (inter)culturele gerichtheid 

De leerlingen kunnen 

o verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving exploreren 

en er betekenis aan geven. 

Frans 

De leerlingen  

o tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun 

leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de 

taalgebruikers. 

Wereldoriëntatie 
De leerlingen kunnen 

o op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. (register, catalogus, …) 

Muzische vorming 

De leerlingen kunnen 

o eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, 

onderzoeken en vergelijken. 

o beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 

ICT 

De leerlingen kunnen 

o met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en 

bewaren. 

Leren leren 
De leerlingen kunnen 

o op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig 

gebruiken
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→ RELEVANTE ONTWIKKELINGSDOELEN  

BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 

Nederlands – luisteren 
De leerling 

o begrijpt een verhaal. 

o onderscheidt oorzaak en gevolg in het verhaal. 

o begrijpt hoofd- en bijzaken in een verhaal. 

o De leerling toont een adequate luisterbereidheid. 

Nederlands – spreken 

De leerling 

o gebruikt taal om tot interactie te komen. 

o vertelt een verhaal na. 

o verwoordt zijn mening. 

o heeft spreekdurf. 

o toont respect voor de gesprekpartners. 

Nederlands – lezen 
De leerling 

o raadpleegt bronnen en haalt er informatie uit. 

o beoordeelt een tekst. 

o begrijpt de variatie in taalgebruik tussen zakelijke teksten, verhalende teksten en 

poëzie. 

o ontwikkelt een adequate leesattitude. 

o is bereid te reflecteren over zijn leesgedrag. 

o maakt onderscheid tussen verschillende tekstsoorten. 

ICT 
De leerlingen 

o kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren. 

Muzische vorming 
De leerling 

o gaat op een speelse manier met beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal, woordtaal en 

audiovisuele taal om. 

o stelt zich open voor kunst. 

o doet impressies op door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel), hij 

verwerkt deze impressies en praat erover. 

o geniet van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 

'kunstwerken'. 

o durft een eigen mening te geven over kunstwerken. 

Leren leren 
De leerling 

o weet in welke aan zijn leeftijd en niveau aangepaste informatiebronnen hij gepaste 

informatie kan vinden. 
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Wereldoriëntatie 
De leerling 

o hanteert met behulp van een volwassene, eenvoudige bronnen om meer te weten te 

komen over de natuur, het dagelijkse leven van mensen in eigen streek, eigen land en 

elders op de wereld. 

o De leerling kan op zijn niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De leerling 

o geeft aan hoe gedachten, gevoelens of intenties van verschillende personen in een 

sociale situatie met elkaar samenhangen. 

o leeft mee met gevoelens van anderen en laat dit blijken. 

o geeft in een gesprek aan dat hijzelf aan het woord wil komen. 

o haakt in een gesprek in op wat de andere gezegd heeft, in plaats van "zijn eigen 

verhaal" verder te zetten. 

o let in een gesprek zowel op de verbale als niet-verbale uitingen van de ander, en 

betrekt ze op elkaar. 

o werkt samen met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 

etnische origine. 
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Met het oog op de ontwikkeling van activiteiten voor klassen uit de lagere school die komen 

kennismaken met de bibliotheek, formuleerden we op basis van de eindtermen en het inzicht in het 

proces van leren lezen een aantal vragen om vanuit te vertrekken:  

⁎ Hoe kan je ervoor zorgen dat leerlingen de bibliotheek zien als een plek waar het 

aangenaam toeven is en die elk van hen iets te bieden heeft? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen laten ontdekken welke materialen ze kunnen vinden in de 

bibliotheek en hoe die geordend zijn? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen doen snuisteren in uiteenlopende materialen van de collectie? 

 

⁎ Hoe kan je leerling laten genieten van verhalen? 

 

⁎ Welke activiteiten zijn geschikt om leerlingen (meer) auteurs en illustratoren te laten 

ontdekken? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen laten kennismaken met de bibliotheek als verzamelplek voor 

cultuuruitingen die ze kunnen exploreren? 

 

⁎ Op welke manier kan je tonen dat een bibliotheek een meertalige omgeving is die 

talen en culturen dichterbij kan brengen? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen enthousiast maken over informatieve boeken? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen aan de slag laten gaan met ict? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen vaardiger maken in het raadplegen van verschillende 

informatiebronnen? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen vertrouwd maken met verschillende soorten illustraties en hen 

die leren waarderen? 

 

⁎ Hoe kan je leerlingen laten ervaren dat de bibliotheek een ondersteunende 

leeromgeving is waar ze voor nog veel meer terecht kunnen dan het ontlenen van 

boeken? 

 

⁎ Op welke manier kan je leerlingen laten ervaren wat de bibliotheek kan betekenen 

voor hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling? 

 

⁎ Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de bibliotheek zien als podium voor participatie? 
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→ RELEVANTE EINDTERMEN SECUNDAIR ONDERWIJS 

Nederlands – lezen 
De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdsgenoten lezen:  

o op structurerend niveau: schema's en tabellen, ondertiteling bij tv-programma's, 

studieteksten, fictionele teksten; 

o op beoordelend niveau: instructies, informatieve teksten, incl. informatiebronnen 

o de volgende tekstsoorten voor leeftijdgenoten lezen (verwerkingsniveau: 

beoordelen): informatieve teksten, incl. informatiebronnen. 

De leerlingen ontwikkelingen binnen gepaste situaties een bereidheid om: te lezen, te reflecteren 

over de inhoud van een tekst, zich in te leven in fictionele tekstsoorten, hun persoonlijke 

waardering en voorkeur voor bepaalde teksten uit te spreken.  

Nederlands – taalbeschouwing 

De leerlingen kunnen bij alle eindtermen Nederlands de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen 

en termen gebruiken: tekstueel domein: tekst, fictie, non-fictie, context, hoofdstuk, alinea, regel, 

titel, bladzijden, feit, mening 

Nederlands – strategieën 
De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 

strategieën inzetten: 

o zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak: doel, 

teksttype en eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

en op andere bronnen van kennis; 

o hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het luister-, 

lees-, spreek- of schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of 

lezer. 

Nederlands – schrijven 
De leerlingen kunnen 

o voor hun leeftijd bestemde formulieren invullen, bv. aanmeldingsformulier voor een 

bib-kaart, bib-zoekprofiel …  

(Inter)culturele gerichtheid 
De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid op het vlak van 

kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes. Dat houdt in dat ze: 

o verschillende cultuuruitingen met een talige component in onze samenleving 

exploreren en er betekenis aan geven; 

o hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele 

leefwereld in vergelijking met die van anderen verwoorden; 

o uitgaande van hun eigen referentiekader enige kennis over de diversiteit in het 

culturele erfgoed met een talige component verwerven en er waardering voor 

krijgen. 
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ICT 
De leerlingen 

o kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren; 

o kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ict-

toepassingen. 
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3. CONTACT EN COMMUNICATIE MET SCHOLEN 
 

 

Met wie communiceren we? 

1. met individuele klasleerkrachten die beschikken over een klaskaart of hun contactgegevens 

bezorgden (ca. 600) 

2. met directies 

3. met brugfiguren, brede schoolcoördinatoren, zorgcoördinatoren, e.d. 

 

Waarover communiceren we? 

Wat willen we de doelgroep vertellen?  

Per doelgroep moeten we de boodschap anders formuleren. 

 

Vaak is het nodig om meermaals en op verschillende manieren, via verschillende kanalen en met 

verschillende bedoelingen te communiceren. 

Dit doe je het best niet allemaal in één keer, maar gradueel en gespreid in de tijd. 

⁎ het initiatief onder de aandacht brengen: scholen komen te weten dat er een aanbod is; 

⁎ het specifieke aanbod bekendmaken: scholen komen te weten wat het aanbod inhoudt; 

⁎ inschrijvingsmogelijkheid aanbieden: scholen komen te weten hoe ze zich kunnen 

inschrijven of een afspraak kunnen maken voor een bezoek aan de bib met een bepaalde 

klas. 
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Welke middelen/media gebruiken we voor onze communicatie? 

Drie keer per jaar (september – januari – juni) versturen we een digitale nieuwsbrief naar onze 

contactpersonen in de scholen. 

Er zijn 2 versies van die nieuwsbrief: 

1. voor contactpersonen uit basisscholen 

2. voor contactpersonen uit secundaire scholen 

Occasioneel versturen we een extra nieuwsbrief om een bijzonder initiatief onder de aandacht te 

brengen (bv. een tentoonstelling). 

Daarnaast wordt er een nieuwsbrief voor intermediairen (wijkregisseurs e.d.) opgemaakt. 

Verder communiceren we met een breder publiek via de Krookkrant. Die bevat een rubriek 

‘meesters en juffen’ en zet iedere keer een ander filiaal in de kijker. 

Het aanbod voor scholen wordt ook gepubliceerd op de website van De Krook. 

Contactpersonen nemen contact op via mail of telefoon. 

Om contact op te nemen met de hoofdbib is er één e-mailadres voor de scholenwerking: 

bibliotheek.scholenwerking@stad.gent.  

Daarnaast is er telkens één e-mailadres per filiaal. 

Een medewerker scholenwerking kan ook gevraagd worden om de mogelijkheden te komen 

toelichten via een presentatie ter plaatse in een school, bv. tijdens een personeelsvergadering. 

Er is een bestaand formulier om een klasbezoek aan te vragen, maar dat is dringend aan herziening 

toe.  

 

  

Planning en organisatie 

In de hoofdbib en de filialen zijn er vaste tijdslots waarin klasbezoeken gepland kunnen worden. 

De medewerker die de klas zal ontvangen zoekt een gepast moment in de planning (Outlook-

agenda) en communiceert met de contactpersoon over de doelen van het klasbezoek, de 

samenwerking en de concrete invulling.  

Het is belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen goed besproken worden. Daarvoor wordt 

gewerkt met een voorgestructureerde antwoordmail die een checklist bevat: Wie komt er? Hoeveel 

leerlingen? Welk leerjaar (of niveau in het buitengewoon onderwijs)? Wat zijn hun interesses (of 

thema’s waarrond gewerkt wordt)? e.d.m. 

De bibliotheekmedewerker en de klasleerkracht spreken duidelijk met elkaar af welke 

voorbereiding de klas op school krijgt om naar het klasbezoek toe te werken, hoe de begeleiding 

tijdens het klasbezoek zal gebeuren en wat de verwerking achteraf inhoudt. 

  

mailto:bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
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Evaluatie 

Tot nu toe werden de cijfers bijgehouden over de klasbezoeken en vonden er af en toe bevragingen 

van scholen plaats (bv. door stagiaires). 

Het team scholenwerking wil de evaluatie van de klasbezoeken in de toekomst verder uitwerken om 

tot een systematischere en meer gestandaardiseerde aanpak te komen.  
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4. DRUKWERK EN PROMOMATERIAAL 
 

 

Spaarkaart 

Alle medewerkers geven zich volledig om de klasintroducties zo 

avontuurlijk, boeiend en overtuigend mogelijk te maken, waardoor 

de kinderen en jongeren maar al te graag willen terugkeren naar de 

bib. De spaarkaart geeft hen daarbij nog een extra duwtje in de 

rug. Ze krijgen zo’n kaart mee op het einde van hun klasbezoek.  

De vormgeving van de kaart is erg aantrekkelijk en ze krijgen tijdens 

het klasbezoek al een eerste stempel. Daarna sparen ze individueel 

verder. Als de kaart vol is, kunnen ze die inruilen voor een tof 

gadget. Bovendien dingen ze dan aan het eind van de zomer ook nog 

mee naar een superprijs: de Willie Wonkaprijs. 

 

Tijdens schooljaar 2016-2017 werden er zo'n 400 volle kaarten binnengebracht. Daaruit werd één 

winnaar getrokken: Nil Tarragona. Op 6 september 2017 nam hij zijn prijs (een Krook-tas met 

allerlei hebbedingen en een boekenbon) in ontvangst in de bibliotheek van Ledeberg. Hij mocht de 

hele klas, zijn familie en vriendenkring uitnodigen voor een feestje. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een Wille Wonkaprijs per locatie. Eind augustus loten we één 

winnaar per locatie uit de volle spaarkaarten. We nemen contact op met de winnaars om de prijs te 

overhandigen in de bib. 

 

Vakantiebladwijzer 

Wanneer kinderen een laatste keer met de klas naar de bib komen 

voor het lopende schooljaar, krijgen ze een vakantiebladwijzer mee.  

We doen dit om de lange periode naar het volgende schooljaar te 

overbruggen en om info mee te geven over de bib (die open blijft 

tijdens de grote vakantie, behalve op de sluitingsdagen). 
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Dummykaart 

Leerlingen uit het zesde leerjaar die de laatste keer met hun klas naar de bib komen, krijgen een 
dummykaart. Deze kaart is niet alleen een dankjewel voor hun jarenlange trouwe klasbezoeken, 
maar ook een aansporing om voor het secundair een eigen kaart te laten maken. Wie de 
dummykaart inruilt voor een eigen kaart, krijgt een cadeau: een Krookrugzak met gadgets. Ook wie 
al een kaart heeft, kan het cadeau krijgen op vertoon van de dummykaart.  
  

Praktisch 
⁎ enkel voor leerlingen van het 6de leerjaar 
⁎ op vertoon van de dummykaart + pas gemaakte bib-kaart of al bestaande eigen kaart 
⁎ Het cadeau is verkrijgbaar aan de infobalie van de kinderbib of de balie in de filialen. 
⁎ Wie het cadeau krijgt, geeft de dummykaart af of laat ze markeren/perforeren. 

 

Scholenfolder 

Leerkrachten krijgen een algemene folder mee met duidelijke informatie over ons aanbod. 
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5. LENEN MET/VOOR DE KLAS 
 

Klaskaart 

Dit is een speciale lenerskaart waarmee klassen ruimere leenvoorwaarden krijgen.  

⁎ Basisonderwijs: verplicht voor de leerkracht die samen met de klas naar de bibliotheek 

komt. Het is niet mogelijk om met individuele kaarten te ontlenen. 

 

⁎ Secundair onderwijs: niet mogelijk - uitzondering: een klas uit het BUSO kan een klaskaart 

krijgen als ze met de klas komen. Bespreek met hen ook de opties voor een individuele 

kaart. Laat de leerkracht beslissen. 

 

⁎ Kinderdagverblijven: kunnen een klaskaart krijgen indien ze met de kinderen komen, 

anders moeten ze een Collectieve Kaart (CO) aanvragen (zie info hieronder). 

 

⁎ Okan: geen klaskaart mogelijk - Inschrijven: buitenlandse leners (voorwaarden te 

raadplegen via de link hieronder) 

De kaart staat op naam van de school en klas. Vanaf schooljaar 2017-2018 vervangt deze nieuwe 

kaart alle oude klaskaarten op naam van de leerkracht. Elke leerkracht of vervangende leerkracht 

kan de kaart van de klas in kwestie gebruiken. 

Alle klaskaarten worden bewaard in de bibliotheek aan de balie (in HB: kinderafdeling). 

Alle praktische info kan je vinden op onze share-point. 

 

Collectieve kaart  

Voor wie? 

⁎ voor personen verbonden aan een school, instelling of vereniging die voor hun activiteiten 

in de instelling meer materialen nodig hebben voor een langere periode 

⁎ niet voor studenten 

⁎ niet voor persoonlijk gebruik 

De kaart moet elk jaar vernieuwd worden en de identiteitskaart wordt dan nagekeken. 

De leners worden aangeschreven in augustus. Indien ze dan geen nieuwe aanvraag indienen, wordt 

de kaart geblokkeerd eind oktober. 

Het is mogelijk om een klaskaart én een collectieve kaart te hebben. 

Hoe inschrijven?  

⁎ aanvraagformulier en richtlijnen meegeven 

⁎ De bibliotheekmedewerker stopt het volledig ingevuld en ondertekend formulier (+ stempel 

van de school) in de map aan Info hoofdbibliotheek of bezorgt het aan Info & Onthaal .

http://shp.gent.be/sites/bibliotheekinfo/Paginas/Klaskaart.aspx
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6. UITGEWERKTE SCENARIO’S PER GRAAD 

 

Algemeen 

De Krook wil een bibliotheek zijn waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar ze dingen 

ontdekken, een plek waar ze graag naar terugkeren omdat ze het er aangenaam vinden en er het nut 

van ervaren. Het is belangrijk dat ze zich er kunnen oriënteren, inzicht verwerven in de vele 

mogelijke manieren waarop de bib iets voor hen kan betekenen. Om daartoe te komen en om mee 

te werken aan de doelen van het onderwijs werkte het team scholenwerking van De Krook per 

graad een mogelijk basisscenario voor een klasbezoek uit. 

De klasbezoeken zijn geen op zich staande activiteiten, maar passen in een groter geheel met 

duidelijke leerdoelen. Door goede communicatie vooraf tussen de medewerker van De Krook en de 

leerkracht(en) is het voor die laatste mogelijk om vooraf al zinvol naar het klasbezoek toe te werken. 

Bovendien kunnen ook afspraken gemaakt worden over wat er precies zal gebeuren tijdens het 

klasbezoek en over de samenwerking tussen de leraren en de bibliotheekmedewerker om de 

activiteit ter plaatsen te begeleiden. Het spreekt voor zich dat zo’n klasbezoek pas optimaal rendeert 

als er achteraf op school nog een zinvolle verwerking platsvindt. Hoe beter de afstemming is van 

de wederzijdse verwachtingen en hoe groter de betrokkenheid, hoe beter de ervaring.  

Probeer leerkrachten er vooraf altijd van te overtuigen om voldoende tijd uit te trekken voor een 

klasbezoek en maak duidelijk wat de meerwaarde is. De bib ondersteunt leraren in het bereiken van 

specifieke doelen. Voor klassen is het dus een niet te missen aanbod! 

 

TIPS 

→ Zoek aansluiting bij de leerlingen die op bezoek komen. Je kan vooraf al wat info over 

de klas vragen aan de klasleerkracht, zodat je kan inspelen op hun interesses en leefwereld. 

Stel zeker niet alleen maar vragen aan de leerlingen waarop je het antwoord zelf kent, maar 

voer ook échte gesprekken. 

 

→ Verwijs naar iets interessants uit de actualiteit is zeker een pluspunt! 

 

→ Zet in op de zelfredzaamheid van de kinderen en jongeren: geef hen veel kansen om 

zelfstandig dingen te doen die haalbaar zijn. Geef hen het gevoel dat ze hun plan kunnen 

trekken in de bib. 

 

→ Integreer ICT in de activiteit: dat is motiverend en toont hoe ICT niet weg te denken is in 

een hedendaagse bibliotheek. 

 

→ Vertrek vanuit een brede kijk op lezen: er zijn zoveel verschillende dingen om te lezen en 

zoveel redenen om te lezen dat het voor iedereen een positieve ervaring kan zijn. 
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→ Heb oog voor de talige diversiteit van de leerlingen: welke talen spreken de leerlingen in 

hun dagelijkse omgeving? Voor veel Gentse kinderen zijn dat meerdere talen. Ga hier op 

een positieve manier mee om en doe er iets mee (bv. boeken in andere talen aan bod laten 

komen, af en toe iets zeggen in een andere taal of de kinderen iets in een andere taal laten 

zeggen, …) 

 

→ Moedig kinderen aan om nadien terug te komen (met hun ouders of…) 

 

→ Hou het belang van ontlenen in je achterhoofd, zeker bij een eerste bezoek en geef de 

leerlingen een aandenken (bv. bladwijzer) om thuis te tonen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


