Schooljaar
2018 ‐ 2019

ONZE BIB
VOOR
JOUW KLAS!

Ons GRATIS AANBOD voor kleuterscholen & lagere scholen van
Boortmeerbeek en Haacht
www.habobib.bibliotheek.be ‐ Facebook: HaBoBIB

Ook in schooljaar 2018 ‐ 2019 ben je welkom!
voor uitleen;
voor workshops;
voor auteurslezingen;
voor materialen op maat van kinderen en leerkrachten;
voor informa e en inspira e.

Omdat wij jouw doelen
delen:
mediawijsheid,
levenslang leren,
zelfstandigheid
versterken.

Omdat de bib
leuk is.

gra s

Omdat lezen
heerlijk is.

Mis niets!
Schrijf je in voor onze
scholen‐nieuwsbrief via
www.habobib.bibliotheek.be.
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Inschrijven voor WORKSHOPS & AUTEURSLEZINGEN
Hoe?

Via volgende link: h p://habobib.coﬀeejunkies.be

Per klas kies je één moment.

Vul alle gevraagde info in.

Wie snel invult, hee meeste keuze van momenten.
Bus nodig?

Daar zorgt de school zelf voor, volgens afspraken binnen de gemeente.

Of je nu te voet, met de ﬁets of met de bus komt, we vragen je begin– en einduur
van de ac viteit te respecteren.

Aanvraag voor UITLEENMOMENTEN






We regelen dit via mail met de direc e.
Uitleenmomenten ongeveer om de 6 weken.
Maar... ook volgens beschikbaarheid personeel en drukke workshop‐
weken.
Alle momenten worden vastgelegd voor de rest van het schooljaar.
We vragen je de uren te respecteren en ons jdig te verwi gen als
je de afgesproken uren niet kan nakomen.

GRATIS & VOOR NIKS
Wij bieden onze ac viteiten gra s aan aan jouw klas! Is dat niet ﬁjn? In ruil rekenen we
op jouw enthousiasme om je klas mee warm te maken voor de bib. Tijdens de work‐
shop of lezing vragen we je mee toezicht te houden op je klas. Aansluitend bij elke ac‐
viteit (workshop/auteurslezing) leen je materialen uit op je klassenkaart.

FOTO ‘S & ZO
Tijdens de ac viteiten nemen we sfeerfoto ‘s voor onze facebookpagina, onze websites
en andere publica es. Mag een leerling niet op de foto, meld dit dan voor het begin
van de ac viteit.
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TWEEDE KLEUTERKLAS: LENNIE DE ZEBRA EN ZIJN STREEPJES
Lennie de zebra is zijn streepjes kwijt. Komen jullie mee zoeken? Via een par‐
cours met speelse opdrachtjes ontdekken de kleuters de bib en de kleuter‐
boeken.
DUUR: 1u (incl. uitleen)
BEGELEIDING: bibmedewerker
PERIODE Haacht: oktober
PERIODE Boortmeerbeek: januari

DERDE KLEUTERKLAS: BOEKJE VAN PAPIER
Boeken zijn gemaakt van papier. Wat is er nog van papier? En van wat wordt
papier eigenlijk gemaakt? Kom het te weten in dit leuk leerrijk uurtje dat
mooi aansluit bij een thema als recyclage.
DUUR: 1u (incl. uitleen)
BEGELEIDING: bibmedewerker
PERIODE Haacht: november
PERIODE Boortmeerbeek: januari
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EERSTE LEERJAAR: ONTMOETING MET EEN JEUGDAUTEUR
Omdat lezen begint met zin krijgen. Omdat luisteren soms even ﬁjn is als lezen,
nodigen we de eerste leerjaren uit voor een vertelmoment door een auteur.
DUUR: 1u (+ aansluitend uitleen)
PERIODE Haacht: donderdag 29 november
PERIODE BOORTMEERBEEK: februari

TWEEDE LEERJAAR: VAN DROOM TOT BOEK
Een boek ontstaat in het hoofd van een schrijver, een tekenaar. Het groeit, van
een droom, een idee, een woord tot een heel boek. En voor je het dan ook in de
bib vindt, legt het nog een lange weg af. Een leerrijke, leuke workshop.
DUUR: 1u 15min (incl. uitleen)
BEGELEIDING: bibmedewerker
PERIODE Haacht: oktober
PERIODE Boortmeerbeek: maart
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DERDE LEERJAAR: ONTMOETING MET EEN JEUGDAUTEUR
Tijd voor wat leeszin! Kruip mee in het hoofd van een schrijver en laat je
meeslepen met zijn verhalen.
DUUR: 1u (+ aansluitend uitleen)
PERIODE Haacht: dinsdag 27 november
PERIODE Boortmeerbeek: februari

VIERDE LEERJAAR: HOEZO? ZIZO!
Opzoekwerk doen of een spreekbeurt voorbereiden? Dan vertellen wij je
leerlingen graag hoe ze best opzoeken in de bibcatalogus en hoe het zit
met de ordening in de informa eve kinderboeken (ZIZO) in de bib. En
ook interessant: onze online Winkler Prins, de versie voor 10+ is perfect
op maat voor de vierde leerjaren. Aansluitend op het infomoment, zet de
leerkracht de klas aan het werk met een eigen opzoekopdracht.
DUUR: 1u 15min (incl. uitleen)
BEGELEIDING:
Eerste half uur: bibmedewerker
Tweede half uur: leerkracht (ca. 10 PC ‘s ter beschikking. En boeken na‐
tuurlijk)
Laatste 15 min.: uitleen
PERIODE Haacht & Boortmeerbeek: februari
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VIJFDE LEERJAAR: ONTMOETING MET EEN JEUGDAUTEUR
Waar hoort een schrijver beter dan tussen de boeken? We nodigen jou en je
klas uit voor weer heel wat vertelgenot!
DUUR: 1u (+ aansluitend uitleen)
PERIODE Haacht: vrijdag 30 november
PERIODE Boortmeerbeek: februari

ZESDE LEERJAAR: DE DIGITALE BIB & VEILIG ONLINE
Wie goed zoekt op het internet, vindt meer en beter. Je krijgt een aantal handige ps,
ook voor veilig zoeken en surfen. Maar ook in de bib vind je online info.
In deze workshop...

Maken je leerlingen kennis met onze online kranten Gopress (kranten van de dag
en archief ‐handig voor knipselmappen/actualiteitstaken).

Frissen we de online Winkler Prins (versie 10+) en onze online catalogus op.

Gaan de kinderen nadien aan de slag om concrete dingen op te zoeken. Ofwel geef
je een eigen opzoekopdracht, ofwel kan je gebruik maken van de voorziene op‐
zoekopdrachten van de bib.
DUUR: 1u 15min (incl. uitleen)
BEGELEIDING:
Eerste half uur: bibmedewerker
Tweede half uur: leerkracht (ca. 10 PC’s ter beschikking)
Laatste kwar er: uitleen
PERIODE Haacht & Boortmeerbeek: april/mei
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voor jou als
leerkracht
JOUW BIBKAART



Leen als leerkracht tot 10 materialen
per keer.
Lid ben je al voor €3,5/jaar.

GOPRESS KRANTENARCHIEF






Ar kels nodig?
Vraag als lener van de bib een gra s
cket voor een jaar lang toegang
tot het Gopress Krantenarchief
thuis.
Aanvragen voor de school kan ook.
Online kranten van de dag kan je via
Gopress Krantenkiosk in de bib.

VOORDRACHT LEESGOESTING &
LEESMOTIVATIE VERSTERKEN
Ma 08/10 ‐ Boortmeerbeek
(16.30‐18u)
Di 09/10 ‐ Haacht (16.30 ‐ 18u)
Leesbevorderaar Daniëlle Daniels
spreekt geweldig inspirerend over het
verhogen van leesmo va e en het ont‐
wikkelen van leesplezier in de klas. Deze
lezing bieden wij aan voor leerkrachten
van het kleuteronderwijs (en andere
mensen die op school betrokken zijn bij
deze kinderen).
Inschrijven nodig via
h p://habobib.coﬀeejunkies.be!

KLASSE‐LERARENKAART
Waarschijnlijk ook in 2018 ‐ 2019 verdeeld
via de bib van jouw woonplaats!

uitlenen
met je klas

DE KLASSENKAART: UITLENEN MET JE KLAS







Tot 60 materialen (daarvan: max. 1 dvd, 1 cd en 10 strips).
De kaart blij in de bib.
Breng je materialen terug bij de volgende klasuitleen.
In juni moet sowieso alles in de bib zijn, anders moeten we kosten aanrekenen.
Klasuitlenen vinden alleen plaats op afspraak. Voor ons en voor jouw comfort is het
belangrijk om je te houden aan de afgesproken uren
Fijn dat je erop toeziet dat leerlingen de boekenrekken ordelijk achterlaten voor de
volgende klas.
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leuks om
uit te lenen

voor
kleuters

TATERTAAL (instapklas)





Een pakket vol leuke boeken die kindjes
van de instapklas kunnen prikkelen met
taal.
Boekje met ps en info.
Een interac ef huisje van Gonnie.

DIGITALE FUNDELS



THEMABAKKEN






Online prentenboeken die tot leven ko‐
men en met leuke opdrachtjes erbij.
Elke lener kan een cket krijgen voor het
uitlenen van 7 gra s fundels.

Een bak vol (prenten‐)boeken rond
één thema. (ca. 15‐20/bak).
Van boerderij over kunst tot sprook‐
jes en Sinterklaas.
Al onze thema ‘s weten? Geef
“themabak” in in onze catalogus.
Thema‐ ps welkom!
Een themabak op maat? Dan kijken
we of we die voor jou kunnen samen‐
stellen.

KAMISHIBAI
FILMLESMAPPEN


Dvd + bundel met info over ﬁlm, regie, ac‐
teurs, opdrachten en gespreksthema ‘s voor
in de klas (overzichtslijst op de website).




Grote vertelplaten.
Je vindt alle tels door in de ca‐
talogus vertelplaten’ in te typen.
Houten theatertje (te reserveren).

Reserveren: via kirsten.druez@habobib.be
Uitleentermijn: 6 weken
Uit te lenen op klassenkaart/lerarenkaart
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leuks om uit
te lenen

voor lagere
school

THEMABAKKEN (eerste graad)





Een bak vol (prenten‐)boeken rond
één thema. (ca. 15‐20/bak).
Van Moederdag over Kerstmis tot
rouwverwerking en de lente.
Thema‐ ps welkom!
Wil je een themabak op maat? Dan
kijken we of we die voor jou kunnen
samenstellen.

DIGITALE FUNDELS



FILMLESMAPPEN
Dvd + bundel met info over ﬁlm, regie, ac‐
teurs, opdrachten en gespreksthema ‘s
voor in de klas.

KAMISHIBAI (eerste graad)




Grote vertelplaten.
Je vindt alle tels door in de catalogus
‘vertelplaten’ in te typen.
Houten theatertje (te reserveren).

Online AVI‐boeken met leuke op‐
drachtjes erbij.
Elke lener kan een cket krijgen voor
het uitlenen van 7 gra s fundels.

THEMABAKKEN (tweede/derde graad)




Een bak vol boeken rond één thema (ca. 15‐20/bak):
Poëzie ‐ strips ‐ pestkoﬀer (per graad) ‐ herinneringseduca e
(wereldoorlog en mensenrechten).
Thema‐ ps welkom!
Een themabak op maat? Dan kijken we of we die voor jou kunnen samenstellen.

Reserveren: via kirsten.druez@habobib.be
Uitleentermijn: 6 weken
Uit te lenen op klassenkaart/lerarenkaart
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handig
om weten

voor
moeilijke
lezers

MAKKELIJK LEZEN‐HOEK
Toﬀe dingen voor wie niet zo makkelijk leest:






Makkelijker leesbare boeken (vb. Zoeklicht‐reeks).
Daisy‐pakke en (boek + luisterboek).
Daisy‐boeken = boeken op cd, uit te lenen door mensen met een
leesbeperking. Je kan ze beluisteren met een Daisy‐speler (te huur
in de bib) of op de computer.
Leesliniaal: een handig liniaal dat de tekst vergroot en de aan‐
dacht focust.

nu ge
databanken

Gopress krantenkiosk (in de bib)
Raadpleeg de kranten van de dag en “knip” er uit zoveel als je wil.
Gopress krantenarchief (ook op jouw school! Vraag meer info.)
De Vlaamse kranten van vorige week tot jaren geleden. Leuk om info te‐
rug te vinden of knipselmappen aan te leggen. Ook voor jouw klas.
Winkler Prins online
Een schat aan betrouwbare informa e in drie versies (6+,
10+ en 15+).
Breng je memorys ck mee als je info wil opslaan.
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cobra.canvas.be/cm/cobra/boek
pluizuit.be
www.lezen.nl
boekenzoeker.org
www.luisterpuntbibliotheek.be
www.makkelijklezenplein.be
www.ikhaatlezen.be
www.leesfeest.nl
www.leesplein.be

leuke links

Ves ging Haacht

Ves ging Boortmeerbeek

Verhaegenlaan 5, 3150 Haacht

Blokstraat 2, 3191 Boortmeerbeek

Tel.: 016/61 90 34

Tel.: 015/62 70 29

Maandag 9‐12u en 17.30‐20u

Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Dinsdag 17.30‐20u

Woensdag 14‐20u

Woensdag 9‐12u en 13‐16.30u

Donderdag 15.30‐18.30u

Donderdag 17.30‐20u

Vrijdag 17.30‐20u

Vrijdag 9‐12u

Zaterdag 9.30‐12.30u

Zaterdag 9.30‐12.30u

E‐mail: contact@habobib.be
Website: www.habobib.bibliotheek.be
Facebook: HaBoBIB
Nieuwsbrief voor leerkrachten: schrijf je in via onze website
12

