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Dat goed kunnen lezen
belangrijk is, weten we

allemaal.
Graag lezen is even

belangrijk!
 

Met deze brochure stellen wij ons aanbod
voor de leerkracht lager onderwijs voor.



Een bibkaart 
in de klas

Elke leerling krijgt een aparte bibkaart om te
gebruiken in schoolverband.
 
Deze blijft bij de leerkracht in de klas en wordt
enkel meegenomen naar de bib op klasbezoek. 
 
De bibkaart voor in de klas wordt gekoppeld
aan de pas die het kind eventueel thuis al
heeft.
 

Langskomen met de klas kan elke voormiddag
op afspraak in de hoofdbibliotheek.

Klassen die naar de bibus gaan, volgen het
rittenschema.



Alle kinderen moeten hiervoor worden
ingeschreven met toestemming van de ouder.
Daar kan je onze voorbeeldbrief voor
gebruiken. Deze wordt per mail aan de directie
bezorgd.
 
Leerlingen die met de klas naar de bib komen,
krijgen geen boete tijdens het schooljaar  als
ze hun boeken te laat binnen brengen. Ze
ontvangen thuis wel een brief.
 
Om alle leerlingen boetevrij in ons systeem in
te voeren, hebben we een klaslijst nodig.
Gelieve jullie klaslijsten zo snel mogelijk te
mailen naar bibliotheek@zwevegem.be .
 



De Leesjury is een leesclub voor kinderen en
jongeren. Ze lezen en bespreken de genomineerde

boeken en kiezen hun favoriet.
Op het einde van het leesjaar worden alle stemmen
van heel Vlaanderen geteld en worden de winnende

boeken bekend gemaakt.
 

Leerlingen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar
 

De deelnemers worden ingedeeld in groepen per
leeftijd en krijgen om de maand 2 genomineerde
boeken om te lezen. 
Er wordt telkens een leuk moment voorzien om
onder begeleiding de gelezen boeken te bespreken
samen met je vrienden in de bib. 
Het einde van het leesjaar sluiten we af met een
spetterend jeugdboekenfeest.

 
Leerlingen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar kunnen
zich individueel inschrijven vóór 29 september 
in de bib of bibus of via mail naar
lotte.segaert@zwevegem.be.

 
 



Per klas ontvangen jullie een aantal exemplaren met
werkmodellen per boek en een stemformulier.
 
Je kan de acht boeken voorlezen of de kinderen die
willen deelnemen individueel laten lezen.
De volgorde bepalen jullie volledig zelf. 
Als alle boeken gelezen zijn, is het tijd om een stem
uit te brengen op het stemformulier.
 
Begin april worden de stemformulieren feestelijk
opgehaald door een medewerker van de bib of bibus.
 
Schrijf je in vóór 1 oktober in de bib of bibus of mail
naar lotte.segaert@zwevegem.be.
 

Deelnemen met de klas 
voor leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar

Voor meer info surf naar www.deleesjury.be 



Voor het 1e en 5e leerjaar voorzien we een
boekenspel in de bibliotheek.

 
Het 2e, 3e, 4e en 6e leerjaar nodigen we uit voor

een auteurslezing.  
We verwelkomen niemand minder dan 

Inge Bergh, Mathilda Masters, 
Stefan Boonen en Jonas Boets!

De planning verloopt via de directie of contactpersoon van de school.
Meer info volgt.

Maart 2022 staat volledig in het teken van helden
en schurken. Dan is het namelijk opnieuw

jeugdboekenmaand!
 

Het ideale moment om in de klas eens stil  te staan
bij boeken en alles wat daarbij komt kijken.

En ook de bibliotheek heeft voor jullie één en ander
in petto.

 

www.jeugdboekenmaand.be



Bieblo helpt kinderen tussen 6 en 11 jaar
boeken te vinden. Ze kunnen deze app

raadplegen in de bib en via onze website.
 

De kinderen kiezen thema's die ze leuk vinden
aan de hand van afbeeldingen die ze naar links

of rechts kunnen swipen. 
Op die manier krijgen ze boekentips op maat. 

 
De boeken die verschijnen zijn op dat moment

ook altijd aanwezig in onze bibliotheek.



Elke klas van de
Zwevegemse scholen

krijgt bij  het begin van
het schooljaar een

gratis lenerskaart.  Je
kan deze aanvragen via

de directie van je
school.  

klaskaart

Handig voor de
leerkracht

Alle materialen die je gebruikt in de klas kan je
uitlenen met deze klaskaart.  

 
Op de kaart kunnen max. 70 boeken worden geleend

voor een periode van 6 weken.
 

Je kan de uitleentermijn eenmaal verlengen 
(tot 12 weken).

 
Je betaalt geen boete.

 

De klaskaart is een lenerskaart voor de klas en niet voor
persoonlijk gebruik. 
Alle materialen die uitgeleend zijn op de klaskaart moet je aan
het einde van het schooljaar binnen brengen. 
Alle verloren en niet-teruggebrachte materialen worden aan de
school gefactureerd.



De verteltas is ideaal om in de klas rond
dementie te werken.

 
Vaak komen kinderen in contact met dementie
in de eigen familie, bij buren of bij kennissen.

Met de verteltas leren kinderen op een speelse
manier wat dementie is en hoe ze respectvol

kunnen omgaan met mensen die de ziekte
hebben. 

De verteltas bevat een
gevarieerd aanbod van

spelmateriaal,
leesboeken en

achtergrondinformatie
rond dementie. 

 
Je kan de tas gratis

ontlenen in de bib met
je klaskaart.

 
De verteltas rond dementie is geschikt voor kinderen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar.

 

verteltas rond dementie



Fundels zijn digitale AVI-boeken die je kan
downloaden.

 
Elk boekje bevat oefeningen op technisch en

begrijpend lezen.
 

Met je Mijn Bibliotheek-account  kan je 7
fundels lenen die je 4 weken kan bijhouden.

 
Fundels bekijken en downloaden kan via de

computer, je smartphone, een Android-tablet of
een iPad. 

 
 

Voor meer info, 
surf naar
www.fundels.com 
of vraag raad in de
bibliotheek.

Fundels



En hier komt de bib je te
hulp! 
Je vindt bij  ons een groot
aanbod AVI-boeken.
Dit AVI geeft het niveau aan
van de boeken die de
leerling leest.

 
 
 
 

AVI START
 
 

AVI M3
 
 

AVI E3
 
 

AVI M4
 
 

AVI E4

In het 1e leerjaar leren de
kinderen lezen.
Hoe meer ze oefenen, hoe
beter ze kunnen lezen. 
Dat oefenen is een stuk
plezanter met leuke
verhalen.

 

IK LEES
al!

AVI-

boeken



Na school
verrassingin je valiesDe bib voorziet elke

zomervakantie een pakket van 
verrassende, nieuwe boeken

voor de leeftijdsgroep waar j i j
les aan geeft.

 
We verwachten het pakket na de
zomervakantie terug, samen met

een leuke foto van jou met je
favoriete boek.

 
Zo kunnen we de kinderen laten

zien welk boek hun juf of
meester aanraadt. 

Elke leerkracht ontvangt hiervoor een brief eind mei.



vakantie

lezen

Tijdens de zomervakantie zitten we elke
dinsdagnamiddag samen om luidop te lezen.

 
 Het is vakantie,  dus we maken het leuk! 

We spelen spelletjes,  lezen in de tuin,
vertellen verhalen en nog veel meer.

 
Het vakantielezen is bedoeld voor kinderen die
volgend schooljaar starten in het 2e leerjaar .  
 We lezen elke dinsdag van 14.00 uur tot 14.45

uur en spreken af in de bibliotheek van
Zwevegem.

 
 Vakantielezen is bovendien helemaal gratis.

 
 

Meer info hierover in juni.
 



Aangepaste openingsuren bibliotheek:

maandag: 
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
 

13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
13u00 tot 19u00
09u00 tot 12u00
 

Langskomen
met de klas kan

in de
voormiddag op

afspraak

Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem - 056 76 59 00 -  bibliotheek@zwevegem.be



 

schooljaar
maandag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
dinsdag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
woensdag:
08u40 -  12u00
15u00 -  16u00
16u30 -  18u00
donderdag:
13u20 -  16u00
16u30 -  18u00
vrijdag: 
08u45 -  10u30
10u30 -  13u00
13u30 -  16u00
 
schoolvakanties
maandag:
13u30 -  14u30
14u30 -  16u00
16u30 -  18u00
donderdag:
14u30 -  16u00
16u30 -  18u00
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemeenteschool Heestert
De Gilde Sint-Denijs
.
Gemeenteschool Sint-Denijs
kerk Heestert
.
Vrije Basisschool Moen 
WZC Marialove Heestert
Vrije Basisschool Otegem
.
Vrije Basisschool Otegem
kerk Knokke
.
Gemeenteschool Klim-op
Vrije Basisschool Kappaert
kerk Knokke
 
 
 
WZC Marialove Heestert
kerk Heestert
De Gilde Sint-Denijs
.
Vrije Basisschool Kappaert
kerk Moen
 
 
 
 
 
 
 
 

(afwisselend Moense Beekstr.
-  Moenplaats)

(kerk Kappaert)

(kerk Kappaert)

Rittenschema bibus:

Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem - 0498 17 77 71 -  bibus@zwevegem.be








