
 

Lenen met de klas: de klaskaart - afspraken 
 
 
Beste leerkracht,  
 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken we enkel met klaskaarten om met uw leerlingen een groot aantal 
boeken en andere materialen te lenen.  
We zetten de afspraken rond lenen met een klaskaart voor u op een rij:  
 

 Alle oude klaskaarten vervangen we door een nieuwe Krook-klaskaart. 
 Deze kaart is niet meer op naam van een leerkracht maar op naam van de school + klas. 
 Deze kaarten houden we bij in de bib en kunnen gebruikt worden door elke leerkracht of 

vervanger van die klas.  
 We noteren wel de contactgegevens van de leerkracht en de school. 

 
 

 U kunt de klaskaart enkel gebruiken samen met uw klas.  
 Komt u zonder de klas naar de bibliotheek? Dan kunt u uw persoonlijke lenerskaart of een 

‘collectieve kaart’ gebruiken.  
 De klaskaart is gratis.  
 U kunt bij een klasbezoek een groot aantal exemplaren tegelijk lenen (tot 180 stuks):  

o maximum 90 boeken, 90 strips, 60 tijdschriften, 60 cd’s  
o maximum 4 dvd’s, 4 cd-roms, 4 taalcursussen  
o 2 kamishibai-verhalen, 1 O-Mundo-pakket  

 
 De leentermijn bedraagt 6 weken. U kunt de leentermijn niet verlengen.  
 Via een account op ‘mijn bibliotheek’ kan u het overzicht opvolgen. Let wel om een account te maken 

met een klaskaart moet u ipv uw geboortedatum 99999999 invullen (8 keer 9). 
 Kunt u de afspraak voor het volgende klasbezoek niet halen? Verwittig dan tijdig uw bibliotheek.  
 Graag uw aandacht voor een accuraat en zorgvuldig beheer van de materialen. 
 Breng de bibliotheekmedewerker op de hoogte bij ontbrekende materialen, verlies of beschadiging. 
 Vóór eind juni moeten alle materialen terug zijn in de bibliotheek. 
 Tijdens de zomervakantie zijn de klaskaarten geblokkeerd. 

 
Hebt u nog vragen? Suggesties? Problemen? De bibliotheekmedewerkers  helpen u graag verder!  
 
Wij wensen u en uw klas veel lees-, kijk- en luisterplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team scholenwerking De Krook 

bibliotheek.scholenwerking@stad.gent 
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