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GEACHTE DIRECTIE, 

BESTE LEERKRACHT,
Dagelijks zet u zich in om het leerproces bij kinderen optimaal te laten verlopen. 

De Bib met haar rijkdom aan materialen, activiteiten en diensten, wil hierbij een belangrijke ondersteunende rol 
spelen.  

In deze brochure presenteren wij dan ook graag ons complete aanbod voor uw school. 

Het onderwijs is in volle evolutie  en ook wij willen ons telkens aanpassen aan de nieuwe uitgangspunten,  
doelstellingen en methodieken in het leerproces. 

De Bib zet in op een vraaggerichte werking. Heeft  u een interessante suggestie? Kunnen wij nog beter inspelen op 
het klasgebeuren? 

Aarzel niet om contact op te nemen. Contactgegevens vindt u achteraan deze brochure. 

Ons uitgebreide aanbod en alle aanvraagformulieren vindt u ook terug op www.beveren.be/bibliotheek. 

VEEL LEESPLEZIER!
Mireille Geerinck, bibliothecaris

Soetkine Aps, coördinator jeugdafdeling
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KLASBEZOEKEN COLLECTIEAANBOD
KLASUITLEEN

Op regelmatige basis boeken, dvd’s en cd’s lenen met uw klas? Maak 
op voorhand een afspraak met de Bib voor het hele schooljaar en wij 
zorgen voor een optimale dienstverlening tijdens de openingsuren. 
Lukt een datum niet meer? Verwittig zo snel mogelijk Bib Beveren en/
of de verantwoordelijke van het Bibfiliaal. Wij brengen onze collega(‘s) 
op de hoogte en maken graag met u een nieuwe afspraak. 

Voor wie? 

Kleuter- en lager onderwijs. 

Waar? 

In de Bib die voor uw school het best bereikbaar is.

Wanneer? 

• Bib Beveren: tijdens de openingsuren van de Bib.

• Bib Haasdonk, Bib Kallo, Bib Kieldrecht, Bib Melsele, Bib Nieuwe 
Parochie, Bib Verrebroek, Bib Vrasene: buiten de openingsuren van 
het filiaal, in overleg met de verantwoordelijke van de klasuitleen in 
het filiaal. 

Hoe? 

• Eind juni plannen we het nieuwe schooljaar in. De verantwoordelijke 
voor de klasuitleen zal met u contact opnemen. 

• Nieuw bezoek in Bib Beveren of een filiaal? Vraag het aan via 
bibliotheek@beveren.be. 

KLASBEZOEK

Met de klas een opdracht uitwerken in de Bib? Wij verwelkomen 
u  graag tijdens onze openingsuren. Als leerkracht zorgt u zelf voor 
de opdracht en begeleiding. Wij zorgen voor een medewerker die u 
ontvangt en open staat voor al uw vragen. 

Voor wie?

Kleuter-, lager- en secundair onderwijs.

Waar? 

In de Bib die voor uw school het best bereikbaar is.

Wanneer? 

Tijdens of buiten de openingsuren.

Hoe? 

Aanvragen doet u minstens 2 weken op voorhand  via het  
inschrijvingsformulier op onze website www.beveren.be/bibliotheek 
bij ‘Aanbod voor scholen’.

SPECIALE UITLEENVOORWAARDEN VOOR 
LEERKRACHTEN EN KLASSEN

Werkt of woont u in Beveren? Dan geniet u van speciale 
uitleenvoorwaarden in de Bib. U kunt uw lenersprofiel laten aanpassen 
naar ‘leerkracht’ en genieten van extra voordelen. Komt u met uw 
leerlingen? Dan kunt u een klaskaart aanvragen.  Jaarlijks vragen 
we naar een geldige lerarenkaart om onze gegevens up-to-date te 
houden.

LENERSPROFIEL VOOR LEERKRACHTEN 

U komt zonder uw leerlingen  

• Kaart op basis van uw eigen naam

• Max. 60 materialen 

• Gratis reserveren van Beverse materialen

• Leentermijn is 4 weken - max. 1 maal verlengen (indien niet 
gereserveerd)

• Identieke boetetarieven zoals voor gewone gebruikers

• Deze kaart gebruikt u persoonlijk in uw Bib naar keuze.

• Verlengen kan via https://mijn.bibliotheek.be

KLASKAART

U komt mét uw leerlingen 

• Kaart op basis van de naam van uw school, met u als 
contactpersoon

• Max. 100 materialen

• Gratis reserveren van Beverse materialen

• Leentermijn is 6 weken – max. 1 maal verlengen (indien niet 
gereserveerd)

• Boek verloren? Dan vragen we de oorspronkelijke aankoopprijs van 
het boek.

• Deze kaart gebruikt u tijdens een klasuitleen in een vaste Bib. 

• Verlengen kan via https://mijn.bibliotheek.be

• Bij het aanmaken van uw account of bij het koppelen van de 
lenerskaart aan uw bestaand account gebruikt u de fictieve 
geboortedatum 01/01/1900.

JEUGDAFDELING

Beginnende lezers of gevorderde boekenwurmen in de klas? De Bib 
heeft voor elk kind wat wils in de jeugdafdeling. Onze collectie wordt 
regelmatig uitgebreid en opgefrist met vers lees-, luister- en kijkvoer. 

Peuter- en kleuterboeken deze boeken staan gesorteerd per thema 
volgens een ‘Zonder Inspanning Zoeken-systeem’ voor kleuters. 

Kamishibai de Bib heeft een collectie vertelplaten en verteltheaters.

Beginnende lezers wij hanteren de AVI-indeling START tot E4. 

Leesboeken voor ervaren lezers werken wij aan een veelzijdige 
collectie. 6+ boeken hebben een gele, 9+ boeken een rode, 12+ boeken 
een blauwe en 15+ boeken een grijze aanduiding op het etiket. 

Voorleesboeken en dichtbundels

Informatieve boeken ook onze informatieve boeken hebben een 
eenvoudig zoeksysteem per thema. Zo kunnen kinderen en jongeren 
gemakkelijk een boek terugvinden. 

Daisy-luisterboek of Anders Lezen App gaat het lezen iets moeilijker? 
Vraag even naar onze Daisy-luisterboeken of Anders Lezen App. Een 
aanrader voor kinderen/jongeren met een leesbeperking.

Strips de Bib heeft een uitgebreide collectie jeugdstrips, ook in andere 
talen. 

Anderstalige boeken Frans, Duits, Engels, Arabisch, Russisch…

Films, cd’s en gesproken boeken

Draag mee zorg voor onze collectie:

• Tijdens een bezoek staat u als leerkracht in voor een ordelijk en 
rustig verloop. 

• Heeft u een leestip? Mist u iets in onze collectie? Wij staan open voor 
suggesties. 

BOEKENKOFFERS VOOR KLEUTERONDER-
WIJS EN 1STE GRAAD LAGER ONDERWIJS

Al gehoord van onze boekenkoffers? Als leerkracht kunt u in onze Bib 
een boekenkoffer samenstellen om te gebruiken in uw klas. 

Hiervoor is een aparte collectie prentenboeken, eerste leesboekjes 
en strips voorzien. Alle boeken staan duidelijk gerangschikt volgens 
niveau, reeks en titel. Dit maakt het gemakkelijker om snel een keuze 
te maken. 

• U stelt de boekenkoffer zelf samen in de Bib

• Maximum 100 materialen 

• Max. 40 peuter- en prentenboeken
• Max. 60 eerste leesboekjes (waarvan max.20 per AVI-niveau)
• Max. 100 strips

• Uitleentermijn is 4 maanden

• Afhalen na afspraak via bibliotheek@beveren.be

• Terugbrengen: tijdens de uitleenuren, ten laatste een uur voor 
sluitingstijd.

• Boek verloren?  
Dan vragen we een standaard vergoeding van 5 EUR.

BIEBLO ZOEKCATALOGUS

Bieblo is dé nieuwe zoekcatalogus voor jonge leners tussen 6 en 11 
jaar. Kinderen kiezen in deze nieuwe speelse catalogus thema’s die ze 
leuk vinden. Bieblo tipt boeken die aansluiten bij hun interesses en 
leeftijd. Bovendien zijn de boeken op dat moment ook aanwezig in de 
Bib. 
 
https://bieblo.be/#/beveren/hoofdbibliotheek

https://bieblo.be/#/beveren/haasdonk

https://bieblo.be/#/beveren/kallo

https://bieblo.be/#/beveren/kieldrecht

https://bieblo.be/#/beveren/melsele

https://bieblo.be/#/beveren/verrebroek

https://bieblo.be/#/beveren/vrasene

https://bieblo.be/#/beveren/nieuwe-parochie  

GOPRESS-KRANTENARCHIEF 
SCHOLENTOEGANG VIA DE BIB

Gopress voor bibliotheken is een online persdatabank waarin een 
selectie interessante digitale kranten en magazines aangeboden 
wordt. Wist u dat uw school gratis gebruik kan maken van het digitale 
krantenarchief van de Bib?

Interesse? De Bib vraagt voor u toegang aan via Cultuurconnect, op 
basis van een formulier dat u als school invult. Voor meer informatie 
en het formulier surft u naar http://www.cultuurconnect.be/gopress of 
neem even contact op met de Bib. 

TAALOTHEEK

Op zoek naar materialen om de Nederlandse taal te bevorderen in uw 
klas? Dan kunt u in de Bib terecht in de ‘Taalotheek’. Wij zorgen samen 
met de onderwijsraad voor een gespecialiseerd aanbod van spelletjes, 
boeken en dvd’s voor alle leeftijden die helpen bij het aanleren en 
begrijpen van de Nederlandse taal. 

Waar vindt u de collectie?

Tussen de informatieve boeken voor volwassenen, in rubriek 800-900.

Voor wie? 

Leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met een 
taalachterstand.

• Gratis uitlenen

• Leentermijn is 4 weken - max. 1 maal verlengen (indien niet 
gereserveerd)
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RONDLEIDINGEN
EXPEDITIE BIB

Wat?

Expeditie Bib is een interactieve manier om de Bib te leren kennen, 
aangepast per graad. In de eerste graad leggen we de klemtoon op een 
algemene kennismaking. Bij graad twee bekijken we de mogelijkheden 
van de Bib. Voor de derde graad focussen we op opzoekingswerk in de 
Bib en gebruik van de catalogus.

Graad 1: Muzikale rugzak

Aan de hand van een leuk spel op muziek krijgen de kinderen een 
overzicht van alle facetten van de jeugdbib. Als afsluiter lezen we een 
kamishibaiverhaal voor. 

• Dit vraagt geen voorbereiding van de leerkracht.

• Duur:  min. 45 en max. 60 minuten

Graad 2: Waar of niet waar

Wat mag er in de Bib? 

Op een ludieke en educatieve wijze krijgen de leerlingen een beter 
inzicht in de werking van de Bib. Met behulp van kennis, inzicht, 
snelheid en woordenschat kunnen ze de ultieme overwinning 
behalen. Goed samenwerken is van essentieel belang als ze zich tot 
Alleswetende Bibkenners willen kronen. 

• Voorbereiding door de leerkracht: de klas op voorhand verdelen in 
groepjes van max 4 leerlingen.  

• Duur: min. 45 en max. 60 minuten

Graad 3: Detectives in de Bib

Er wordt  een slachtoffer gevonden in de Bib. We roepen de hulp in van 
jonge detectives om het raadsel op te lossen. Aan de hand van vragen 
en tips leren de leerlingen de Bib grondig kennen. 

• Voorbereiding door de leerkracht:  

• de klas op voorhand verdelen in 5 groepjes. 
• Zorgen voor 4 extra begeleiders (ouders, grootouders, 

stagiaire,…). Indien mogelijk verwachten we de 4 begeleiders 15 
min. vóór de klas zodat we hen wat uitleg kunnen geven. Ervaring 
leerde ons dat dit voor de begeleidende (groot)ouders een fijne, 
leerrijke ontmoeting kan zijn. 

• Duur: min.60 en max. 90 minuten

Hoe?

• De klas kan maximaal één keer per graad op bezoek komen voor 
Expeditie Bib. 

• U kunt zelf vrij kiezen in welk jaar en in welke periode. 

• Via het  inschrijvingsformulier op onze website www.beveren.be/
bibliotheek bij ‘Aanbod voor scholen’.

• Aanvragen doet u minstens 4 weken  op voorhand.

• Deze interactieve rondleidingen kunnen enkel plaatsvinden buiten 
de openingsuren.

• Enkel in Bib Beveren en Bib Kieldrecht  

BIBSTER! ONTDEK DE BIB 
MET EEN SMARTPHONE OF 
TABLET

Wat? 

Bibster is een interactief, digitaal spel dat jongeren wegwijs maakt in 
de Bib. Al speurend door de Bib ontdekken ze alle antwoorden met 
een  smartphone of tablet.

Bibster Story is een kant-en-klare spelformule gemaakt voor groepen. 
In Story nemen teams het tegen elkaar op om zoveel mogelijk volgers 
te verzamelen op sociale media. Ze verdienen volgers door posts te 
selecteren op basis van antwoorden op een set vragen, onderverdeeld 
in themarondes. Deze formule is ideaal om als groep de Bib te 
ontdekken. 

• Voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

• Bib voorziet tablets

• Duur: 50 minuten

Hoe? 

• Via het  inschrijvingsformulier op onze website www.beveren.be/
bibliotheek bij ‘Aanbod voor scholen’.

• Aanvragen doet u minstens 4 weken op voorhand.

• Enkel in Bib Beveren en Bib Kieldrecht

BIB ACHTER DE SCHERMEN

Wat? 

Een interessante blik achter de schermen van de Bib. Uw klas leert alle 
hoekjes van de Bib kennen: magazijn, administratie, terugbrengschuif 
en nog zo veel meer. Een rondleiding duurt ongeveer 45 minuten en 
wordt gepland buiten de openingsuren van Bib Beveren.

Hoe? 

• Via het  inschrijvingsformulier op onze website www.beveren.be/
bibliotheek bij ‘Aanbod voor scholen’.

• Aanvragen doet u minstens 4 weken  op voorhand.

• Enkel in Bib Beveren

PROJECTEN
JEUGDBOEKENMAAND

Jeugdboekenmaand is een 
campagne voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Tijdens deze maand wil 
Iedereen Leest aandacht vragen voor het plezier van lezen, voorlezen 
en naar illustraties kijken, aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. 
Elk jaar staat er een ander thema centraal.

In de Bib werken wij jaarlijks aan een fijne invulling voor de 
Jeugdboekenmaand. Er is steeds een aanbod voor het publiek (bv. 
in de vorm van een slotfeest, tentoonstelling, workshop). Daarnaast 
zorgen wij ook voor een actieve invulling voor scholen. 

Een aantal voorbeelden:

• Oproep tot actie: werk iets uit rond het thema van de 
Jeugdboekenmaand. 

• Auteurslezingen rond het thema van de Jeugdboekenmaand. 
In het najaar (sept – dec) contacteren wij alle directies met onze ‘call to 
action’ voor de Jeugdboekenmaand. Hou uw mailbox in de gaten.

AUTEURSDAG 

De Bib organiseert jaarlijks een ‘Auteursdag’ in een Beverse school. Elk 
jaar komen er volgens beurtrol scholen uit één of meer deelgemeenten 
aan bod. 

De leerlingen van de tweede en/of derde graad worden in groepen 
verdeeld en ontmoeten die dag enkele auteurs. Een fantastische 
voormiddag vol (voor)leesplezier.

Ter voorbereiding van deze spannende dag krijgen de klassen  een 
boekenpakket van de auteur(s) ter beschikking. Er wordt ook jaarlijks 
een infobrochure samengesteld waarin de leerlingen hun vragen, 
bedenkingen, favoriete boeken e.d. noteren. 

De Bib stelt haar polyzaal ter beschikking indien er in de school niet 
genoeg ruimte is voor een auteursbezoek.  

KJV: KINDER- EN JEUGDJURY 
VLAANDEREN 

De Kinder– en Jeugdjury Vlaanderen (KJV voor 
de vrienden) bestaat uit juryleden van 4 tot 16 
jaar, ingedeeld in zes leeftijdsgroepen.  Ze lezen, 
beoordelen en bespreken acht boeken tussen 
september en april.  Elke maand komen ze samen om hierover te 
praten onder begeleiding van volwassenen die graag met boeken en 
jongeren bezig zijn. Elk jurylid mag na het lezen van de acht titels zijn/
haar stem uitbrengen. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden 
verzameld en geteld. Zo weten we welke boeken bekroond worden.

In de Bib verwelkomen we elk jaar een jeugdauteur tijdens het KJV-
slotfeest.

Voor wie? 

• Groep 1 : 4-6 jaar

• Groep 2 : 6-8 jaar

• Groep 3 : 8-10 jaar

• Groep 4 : 10-12 jaar

• Groep 5 : 12-14 jaar

• Groep 6 : 14-16 jaar

Wanneer? 

• Zes samenkomsten per groep tussen september en april in Bib 
Beveren.

• Zaterdag van 11.15 tot 12.15 u.

• Data worden in juni door de begeleiders vastgelegd voor het 
volgende leesjaar. 

LEESCLUB IN DE KLAS: VOOR 2DE EN 3DE 
GRAAD

Start u graag een leesclub in klasverband? Wij helpen u graag verder. 
De meerwaarde van een leesclub is  veelomvattend: samen hetzelfde 
boek lezen en erover praten, het delen van de leeservaring. Leren 
ontdekken en verwoorden wat je goed vindt in een boek en wat niet. 

Wat is het aanbod van de Bib?

Per graad keuze uit een 12-tal boekentitels

Selectie gemaakt uit lijsten van Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) 
van de voorbije 4 jaar.

Van elke titel bestaan er werkmodellen, die terug te vinden zijn op 
www.kjv.be met inspiratie en suggesties om met de boeken te werken 
in een leesgroep. Deze suggesties zijn snel te vertalen om te gebruiken 
in de klas. 

Hoe? 

• Aanvraag doet u minstens 8 weken voor de start van uw leesproject 
via biblioheek@beveren.be

• Afhalen in Bib Beveren of een filiaal naar keuze

• Leentermijn is 3 maanden
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VOOR LEERKRACHTEN
VERRASSINGEN IN JE VALIES

Tijd om te lezen in de zomervakantie? De Bib stelt graag een pakket 
voor u samen met vijf verrassende jeugdboeken. 

Voor wie? 

Leerkrachten van kleuter-, lager- en secundair onderwijs. 

Wat vragen we van u? 

Een fijne vakantiefoto mét het boek dat u het mooist vond.  

Hoe? 

• Aanvragen voor 1 juni via het  inschrijvingsformulier op onze 
website www.beveren.be/bibliotheek bij ‘Aanbod voor scholen’ – 
‘Verrassingen in je valies’. 

• Afhalen in Bib naar keuze

• Leentermijn is 2 maanden (zomervakantie)

SCHOLENOVERLEG

Twee maal per jaar, in januari en juni, organiseert de Bib samen 
met CC Ter Vesten overlegmoment met de scholen waarop we onze 
werking en verwante activiteiten voorstellen. We gaan in dialoog met 
de leerkrachten en peilen naar de noden van de verschillende scholen. 

Hoe? 

Uw directie ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan het 
scholenoverleg.

VERKOOP VAN AFGEVOERDE MATERIALEN

Jaarlijks koopt de Bib nieuwe materialen aan, jaarlijks worden er ook 
heel wat afgevoerd, wegens verouderd, vuil, geen interesse meer. 
Zowel de aankoop als de afvoer zijn nodig om de collectie van de 
Bib actueel en levendig te houden. Er wordt een aparte verkoop 
georganiseerd voor romans, informatieve werken, dvd’s, cd’s en 
jeugdboeken. 
(prijs per titel: 0,50 EUR voor jeugdmaterialen en strips, 1 EUR voor 
volwassenenboeken, dvd’s en cd’s) 

Hoe? 

• We organiseren voor leerkrachten een gratis afhaalmoment van de 
niet-verkochte jeugdboeken

• Hou onze website en/of Facebook in de gaten voor de data.

VOORLEESWEEK 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 
Voorleesweek zet de Bib, in samenwerking met  Iedereen Leest, graag 
het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

Welke activiteiten organiseert de Bib? 

• De derde kleuterklassen worden verwend met spannende verhalen 
van professionele voorlezers en een mooi cadeauboek. Onder 
bepaalde voorwaarden voorziet de Bib hierbij in busvervoer.

• Voor (groot)ouders, leerkrachten en begeleiders van 
kinderdagverblijven voorziet  de Bib een vormingsmoment rond 
voorlezen.

• We sluiten de Voorleesweek af met een feest in de Bib voor jong en 
oud.  

VOORLEESUURTJES

Elke maand voorzien we voorleesuurtjes in Bib Beveren. We hebben 
een aantal vaste vrijwilligers die graag komen voorlezen aan jonge 
kinderen. 

We verdelen via de scholen (digitale) flyers met datum en uur. 

Voor wie? 

Kinderen tussen 4 en 8 jaar. Ook (groot)ouders zijn welkom.

Waar en wanneer? 

• Bib Beveren: tweede en vierde woensdagnamiddag van de maand 

CODERDOJO 

CoderDojo organiseert gratis workshops (doe-
het-zelf lessen) voor meisjes en jongens van 7 tot 
18 jaar. Tijdens een workshop leren ze diverse 
vormen van programmeren aan. Een Dojo wordt 
volledig door vrijwilligers voorbereid en gegeven. 
De vrijwilligers zijn de heldinnen en helden van onze clubleden en 
stimuleren hun fantasie en creativiteit in de wereld van eentjes en 
nulletjes. Inschrijven kan via coderdojobeverenwaas@gmail.com.  

Meer info via https://beveren.coderdojobelgium.be



CONTACT

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | 9120 Beveren
T 03 750 10 50 
E bibliotheek@beveren.be 

OPENINGSUREN
Ma 13.30 > 20 uur
Di 09.30 > 12.30 uur | 13.30 > 20 uur
Wo 12 > 20 uur
Do 13.30 > 17 uur
Vr 13.30 > 20 uur
Za 09.30 > 12.30 uur
Zo 09.30 > 12.30 uur

BIB NIEUWE PAROCHIE
Pastoor Steenssensstraat 39 | Beveren
T 03 750 17 43

OPENINGSUREN
Ma 17 > 19 uur
Do 17 > 19 uur

BIB HAASDONK
P. Verwilghenplein 5 | Haasdonk 
T 03 750 17 57

OPENINGSUREN
Wo 14 > 16 uur
Za 09.30 > 12.30 uur

BIB KALLO
Gemeenteplein 1 | Kallo
T 03 575 04 80

OPENINGSUREN
Di 15.30 – 19.00 u.

BIB KIELDRECHT
Molenstraat 30 | Kieldrecht
T 03 773 36 29

OPENINGSUREN
Di 17 > 19 uur
Wo  14 > 17 uur
Vr  17 > 19 uur
Zo 09.30 > 12.30 uur

BIB MELSELE
Sint-Elisabethstraat 31A | Melsele
T 03 750 18 58

OPENINGSUREN
Wo 14 > 19 uur
Za 09.30 > 12.30 uur

BIB VERREBROEK
P. Vergauwenstraat 6b | Verrebroek
T 03 773 38 65

OPENINGSUREN
Do 15.30 > 19 uur

BIB VRASENE
Kerkstraat 3 | Vrasene
T 03 750 17 68

OPENINGSUREN
Ma 15.30 > 19 uur
Za 09.30 > 12.30 uur


