SCHOOLJAAR 2018 – 2019 : HaBoBIB heeft wat voor jou!
Ons gratis aanbod voor Don Bosco Haacht en Sint-Angela Tildonk
www.habobib.bibliotheek.be - Facebook: HaBoBIB

EERSTE JAAR A: GOPRESS IN DE KLAS
nieuw!
Hoe stimuleer je leerlingen van jongs af aan om het nieuws te volgen en daar kritisch mee
om te gaan? In deze workshop ontdekken de leerlingen nieuwe kanalen om informatie te
zoeken, te gebruiken en te delen. Ze gaan in kleine groepjes met Gopress aan de slag en
kunnen hun nieuwe vaardigheden meteen testen in de praktijk.
Het digitale kranten- en tijdschriftenarchief van Gopress is bijzonder uitgebreid. Je kan het ook op school
raadplegen. Deze workshop kan daarom aansluiten bij vele vakken of meerdere vakken tegelijk.
PRAKTISCH: De workshop duurt een uur. Wil je zelf accenten leggen of een thema aanbrengen, neem
dan vooraf contact met ons op.

EERSTE JAAR B: GOESTING IN DE BIB
Rasverteller Maarten van Rompaey zorgt voor een
meeslepende vertelling, laat proeven van fantastische boeken en begeleidt een speels maar informatief moment.
Een verrassende kennismaking met de verhalen
en de catalogus van de bib!
PRAKTISCH: anderhalf uur, dinsdag 20 november,
voormiddag. Inschrijven voor 15 oktober 2018.

VIJFDE JAAR VERZORGING: VOORLEZEN VOOR
JONG & OUD
Een leerrijke, praktische workshop rond voorlezen voor baby‘s en peuters maar ook voor ouderen.
De bib heeft heel wat in huis dat
kinderverzorg(st)ers en verzorgenden kan ondersteunen.
PRAKTISCH: anderhalf uur.

DERDE GRAAD ASO/BSO/TSO: DE DIGITALE BIB
Weten waar je informatie vindt is essentieel.
Een kennismaking met de digitale databanken van de bib geeft je leerlingen een stevig steuntje in de rug:
 Gopress online kranten: Kranten en tijdschriften in een enorm archief. Ideaal voor actualiteitstaken.
 Literom en fictierom: Literaire databanken met recensies en diepgaande analyses, auteursportretten
en thematische info.
 De bibliotheekcatalogus: Meer info dan je wist!
 Naslagwerken: Woordenboeken, actualiteitsdatabanken en encyclopedieën.
PRAKTISCH: 1 lesuur. De invulling gebeurt in samenspraak.

DERDE GRAAD : DICHTER BIJ DE SOEP
nieuw!
Woordkunstenaar, dichter, performer, Jee Kast is het allemaal.
Jee Kast speelt met woorden en schetst de wereld, virtuoos met de taal van alledag.
Deze creatieveling aan het werk zien is een overrompelende ervaring.
We nodigen de leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar uit om erbij te zijn op gedichtendag 2019.
Een warme kom lekkere soep krijgen ze er zomaar bij. Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen
zijn beperkt!
PRAKTISCH: tijdens de middagpauze, donderdag 31 januari 2019. Inschrijven voor 15 oktober 2018.

Laat van je horen! Wil je inschrijven of meer informatie, mail naar kirsten.druez@habobib.be of bel ons
op 015 62 70 29.

BIB-BOX

Uit te lenen
WAT KAN JE UITLENEN IN DE BIB:
 Jeugdboeken
 Romans
 Informatieve boeken
 Anderstalige boeken (romans en easy readers)
 Tijdschriften
 Films
 Muziek
 Luisterboeken
 Graphic Novels en strips

 Drugs: Kant-en-klaar informatief materiaal, lees-

tips, handige links, filmfragmenten met opdrachten.
 WO I: Voor de eerste graad
 Graphic Novels: We verzamelen titels naar jouw
keuze in een box. Kijk voor een overzicht online bij
’leren & studeren’. Komen kennismaken met
Graphic Novels in de bib kan ook!

FILMLESMAPPEN
DVD + bundel met info over film, regie, acteurs, opdrachten en gespreksthema ‘s voor in de klas.

MAKKELIJK-LEZEN-VOOR-MOEILIJKE-LEZERS
 Reeksen als Fahrenheit 451 en Eenvoudig commu-

PRAKTISCH
 Leen als leerkracht tot 10 items per keer. Lid ben je al

voor €3,5 per jaar
 Leen uit met en voor je klas: wij maken een klassenkaart voor je aan. Aansluitend op een activiteit leen je
hierop materialen uit voor of met je klas.

niceren
 Daisy-boek: luisterboek met speler

Daisy-pakket: luisterboek,speler én boek
 Leesliniaal: vergroot de tekst en focust de aan-

dacht.

EN WAT ZIJN JOUW PLANNEN?
Wil je je bezoek plannen, een invulling bespreken of
heb je een project waarvoor de bib jou een plek kan
bieden?
Neem zeker contact met ons op!

ONLINE DATABANKEN IN DE BIB
 Gopress Kiosk (kranten van de dag) + archief (ook





thuis/op school)
Winkler Prins
Woordenboeken
Pressreader (buitenlandse kranten)
Biblion (literaire databanken)

OLC-CAFE (Open leercentrum)
Een werkplek voor jou en je leerlingen. 10 PC ’s, gratis
WIFI, toegang tot onze online databanken en ook handig
om af te spreken voor groepswerk.

Handig
om weten

KLASSE LERARENKAART
Ook in 2018 - 2019 wordt de lerarenkaart verdeeld via
de bib van jouw woonplaats.

NUTTIGE LINKS








www.habobib.bibliotheek.be
www.ikhaatlezen.be
www.makkelijklezenplein.be
www.delezenvoordelijst.be
www.inktaap.org
www.jeugdenpoezie.be
www.capitalslam.be

Alle info over onze bib: www.habobib.bibliotheek.be.
Details over ons scholenaanbod vind je op onze website bij ‘leren en studeren’.
Contact: kirsten.druez@habobib.be of bel 015 62 70 29
Vestiging Boortmeerbeek: Blokstraat 2 - 3191 Schiplaken
Vestiging Haacht: Verhaegenlaan 5 - 3150 Haacht
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