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Ontlenen met de klas
In de bibliotheken van de gemeente Anzegem kan
je maandelijks boeken komen ontlenen in klasverband. We maken heel graag tijd voor jullie. Dit
gebeurt steeds op afspraak. Op het einde van de
zomer maken we de planning op, geef dus zeker
een seintje als je met de klas wil langskomen.
De leerlingen kunnen zo kennismaken met de
werking van de bibliotheek en een boek ontlenen.
Ontlenen gebeurt tot en met het derde leerjaar via
de klaskaart. Vanaf het vierde maken we voor alle
leerlingen een eigen bibkaart, we leren hen zo zelf
de verantwoordelijkheid te dragen voor hun
materiaal.

Bibinstructie
Daarnaast bieden we alle leerjaren tweemaal per
schooljaar een bibinstructie aan. Zo willen we
hen wegwijs maken in de werking van de
bibliotheek zodat ze op het einde van hun lagere
school carrière in om het even welke bibliotheek
hun weg kunnen vinden.
Meer info over de verschillende instructies kan je
verder in deze brochure vinden, samen met een
aantal ontwikkelingsdoelen of eindtermen die hierbij aansluiten.
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Derde kleuter
Hoe omgaan met boeken?
Tijdens deze sessie maken we de kinderen
wegwijs in de bib: waar staat het materiaal dat
kinderen kunnen ontlenen? Hoe draag je zorg
voor een boek en wat doe je als je een boek toch
niet wil uitlenen?
Daarna gaan kinderen zelf aan de slag aan de
zelfuitleenbalie. Zo leren ze op een correcte
manier ontlenen om het boek mee te nemen naar
de klas.

Ontwikkelingsdoelen
•

•

•

•

Nederlands - Luisteren
De kleuters kunnen een beluisterd verhaal,
bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.
Nederlands - Lezen
De kleuters zijn bereid spontaan en
zelfstandig voor hen bestemde boeken en
andere infobronnen in te kijken.
Mens - Ik en mezelf
De kleuters tonen in concrete situaties
voldoende zelfvertrouwen in eigen
mogelijkheden.
Mens - Ik en de andere
De kleuters kennen en begrijpen
omgangsvormen, leefregels en afspraken die
van belang zijn voor het samenleven in een
groep.
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Eerste leerjaar
Hoe omgaan met boeken?
Klassen die dit wensen kunnen in het begin van
het schooljaar een herhaling krijgen van de
instructie uit de derde kleuterklas.

Ontdekken van genres
Tijdens deze sessie leren de leerlingen de
verschillende rubrieken van de ZIZO kleuter
(plaatsing van de prentenboeken) kennen. We
maken een associatie tussen de kleur en de
naam van de
rubriek. De kinderen leren spelenderwijs het
plaatskenmerk op een boek koppelen aan de
inhoud

De kaft van het boek
We leren de kinderen dat je op de kaft van een
boek een heleboel informatie kan terugvinden.
We willen bereiken dat de kinderen bewust naar
de kaft en de titel kijken wanneer ze een boek
uitkiezen. Samen maken we een grote boekenslang en proberen we door goed te kijken de
kaften aan elkaar te koppelen (cf. een domino).

Eindtermen
•

•

Muzische vorming - beeld
De leerlingen kunnen beeldinformatie
herkennen, begrijpen, interpreteren en er
kritisch tegenover staan.
Nederlands - Luisteren
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau beschrijven) de informatie achterhalen in een
uiteenzetting of instructie van de leerkracht.
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Tweede leerjaar
Ontdekken van de infoboeken.
We laten de kinderen kennismaken met de
verschillende pictogrammen die bij de rubrieken
van de infoboeken horen. Ze zoeken voor elke
pictogram de juiste rubriek door het bij de juiste
kleur te leggen.

Welk boek past bij mij?
Tijdens deze instructie leren we de kinderen
de 5-vinger-test aan. Tegen het einde van het
tweede leerjaar beheersen de meeste kinderen
het leesniveau dat zorgt dat ze alles technisch
kunnen lezen. E4 is daarom het hoogste
AVI-niveau dat bij ons apart opgesteld staat.
Vanaf dan staat leesplezier boven technisch leren
lezen. Om leerlingen toch een boek op hun maat
te leren kiezen gebruiken we de 5-vinger-test.

Eindtermen
•

•

Nederlands - Luisteren
De leerlingen kunnen de informatie op een
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen
bij een voor hen bestemde instructie voor een
buitenschoolse situatie. (verwerkingsniveaustructureren)
Nederlands - Lezen
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveaubeschrijven) de informatie achterhalen in
voor hen bestemde verhalen, kinderromans,
dialogen, gedichten, kindertijdschriften en
jeugdencyclopedieën.
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Derde leerjaar
Op verkenning in de ZIZO jeugd infoboeken
Wat is het verschil tussen fictie en non-fictie? Wat
is er te vinden in de verschillende rubrieken?
De leerlingen ontdekken het aan de hand van het
vragenspel ’zoek je vriendje’.

Een stapeltje alfabet
Hoe staan boeken op de plank? Samen een
rondje alfabetisch rangschikken.
De klas gaat in groepjes aan de slag en
krijgen de opdracht om een divers aanbod aan
materiaal op alfabet te leggen. De kinderen leren
dat ze goed naar de verschillende soorten
plaatskenmerken moeten kijken en ontdekken zo
hoe ze makkelijk een boek kunnen terugvinden in
de bibliotheek.

Eindtermen
•

•

•

Wereldoriëntatie - Brongebruik
De leerlingen kunnen op hun niveau
verschillende informatiebronnen raadplegen.
Leren leren
De leerlingen kunnen op systematische wijze
verschillende informatiebronnen op hun
niveau zelfstandig gebruiken.
Sociale vaardigheden - Samenwerking
De leerlingen kunnen samenwerken met
anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
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Vierde leerjaar
Mijn Bibliotheek 1
Tijdens deze instructie komt iemand van de bib
naar de klas.
De kinderen maken kennis met de website van
“Mijn Bibliotheek” en ontdekken hoe ze ermee
aan de slag kunnen voor het verlengen van een
boek. Na afloop krijgen de kinderen de opdracht
om zelf een profiel aan te maken.

Genre memory spel
We spelen met de hele klas het genre-memory
spel en ontdekken zo welke pictogram bij welk
genre hoort. Na afloop kiezen de kinderen een
boek in hun favoriete genre.

Eindtermen
Sociale vaardigheden - Relatiewijzen
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een
eigen mening formuleren.

•

Nederlands - Luisteren
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau beschrijven) de informatie achterhalen in een
uiteenzetting of instructie van de leerkracht.

•

•

ICT
De leerlingen hebben een positieve houding
tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken
om hen te ondersteunen bij het leren.
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Vijfde leerjaar
Mijn Bibliotheek 2
Ook voor deze instructie komt de bib naar de
klas. We frissen Mijn Bibliotheek op en tonen de
kinderen hoe ze in de catalogus een boek
opzoeken en reserveren. De kinderen krijgen de
opdracht om via Mijn Bibliotheek een boek te
reserveren tegen het volgende bibliotheekbezoek.

Waar zoek en vind ik mijn informatie?
We spelen een spel waarbij iedere leerling een
vraag krijgt. De leerlingen moet redeneren in
welke rubriek van de ZIZO jeugdinfo een boek
eventueel te vinden is.
Na het spel kiest elke leerling een infoboek.

Eindtermen
•

De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren
van de eindtermen spreken, luisteren, lezen
en schrijven de volgende attitudes
•
•

•

•

luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid.
plezier in luisteren, spreken, lezen en
schrijven.
bereidheid tot nadenken over het eigen
luister-, spreek-, lees– en schrijfgedrag.
bereidheid tot het naleven van luister-,
spreek-, lees– en schrijfconventies.
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Zesde leerjaar
Mijn Bibliotheek 3 : The quiz
Opnieuw komt iemand van de bib naar de klas.
Aan de hand van, een quiz herhalen we alles van
“Mijn Bibliotheek” . De focus ligt nog iets meer op
het verfijnen van een zoekopdracht. Na deze
instructie zou iedereen met Mijn Bibliotheek en de
bibliotheekcatalogus moeten kunnen werken.

Bibster
Voor het zesde leerjaar ontwikkelden we een
interactief spel rond kranten en tijdschriften. De
kinderen maken tijdens het spel kennis met
zowel het gedrukte als het digitale aanbod van de
bibliotheek. De leerlingen gaan op ontdekking
met tablets.

Eindtermen
•

•

ICT
De leerlingen kunnen met behulp van ICT
voor hen bestemde digitale informatie
opzoeken, verwerken en bewaren.
Mens - Ik en mezelf
De leerlingen tonen in concrete situaties
voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op
kennis van het eigen kunnen.
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Activiteiten in de bib
Jeugdboekenmaand
Tijdens de jeugdboekenmaand verwelkomen we
alle klassen van het basisonderwijs. De bib wordt
dan ook ingekleed in het thema van de jeugdboekenmaand.
Het eerste, derde en vijfde leerjaar komen langs
tijdens de auteurslezingen.
De kinderen van het tweede en vierde leerjaar
spelen het jeugdboekenmaandspel.
Het zesde leerjaar geniet later op het jaar van een
leuke filmvoormiddag.

Kinder en jeugdjury
Onze bibliotheek neemt ieder jaar deel aan de
kinder en jeugdjury. Kinderen lezen op hun tempo
de acht boeken en kiezen nadien hun eigen
favoriet uit.
Lezers die op het einde van de rit hun stemformulier binnen brengen worden uitgenodigd
voor het pannenkoekenfeest tijdens de
paasvakantie.

Andere
•

•

Kinderen Baas
Elke tweede vrijdag van de maand kan je in
bib terecht voor een heerlijk gezellige spellenof voorleesuurtje.
Vertelpieten
Tijdens de voorleesweek ontvangen we elk
jaar de vertelpieten in de bib. Ze laten de sint
nog even op de stoomboot om hier de
mooiste verhalen te komen voorlezen.
12
12

Educatief materiaal
•

•

•

•

•

Speel-o-theek
Onze bib bezit een mooie collectie speelgoed
en gezelschapsspelen. Ook met een lerarenkaart kan je hier materiaal ontlenen. Een leuk
spel rond kloklezen, een puzzel over ridders
of Kapla blokken.
Kamishibai
Voorlezen met een extraatje. In onze
bibliotheek staat een verteltheater dat je als
leerkracht kan ontlenen. Samen met onze
vertelplaten kan je kinderen een magisch
moment bezorgen.
Themadozen
Voor de populaire thema’s zoals grootouders,
Sinterklaas, Kerstmis,… werkt de bib met een
themastand. Een maand vooraf kan je per
lerarenkaart vier titels uit dit thema ontlenen.
Voor meer info over wanneer welk thema
ontleenbaar is kan je terecht bij de
bibmedewerker.
Fundels
Via de Fundels-app kan je wanneer je bent
ingelogd met de Mijn Bibliotheek-account
digitale boeken ontlenen. Een leuke
combinatie van een prenten- of avi-boek
gekoppeld aan interactieve spelletjes.
Gopress
Via je de catalogus kan je op zoek gaan in het
krantenarchief van de Vlaamse en enkele
Franstalige kranten. Handig wanneer je
opzoek bent naar actuele informatie. Wanneer
je inlogt met jouw Mijn Bibliotheek-account
kan je de artikels ook volledig downloaden.
In de bib zelf kan je ook de meest recente
kranten (dagvers) digitaal bekijken.
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Zelf een idee?
Heb je zelf een idee of een vraag rond boeken,
lezen of mediawijsheid aarzel dan niet om met
ons contact op te nemen.
We helpen met plezier nadenken!

Op zoek naar inspiratie
Neem dan zeker ook een kijkje op onderstaande
websites:
•

www.iedereenleest.be

•

www.jeugdliteratuur.org

•

www.luisterpunt.be

•

www.ikhaatlezen.be

•

www.voorlezen.be

•

www.pluizer.be

•

www.boekenzoeker.org

•

www.klascement.be
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Wist je dat...
...onze bib een Facebookpagina heeft? Je kan er
terecht voor de laatste nieuwtjes en info over
onze activiteiten.
Geef ons gerust een like!
… je onze bibliotheek kan terugvinden op
Instagram. Zoek ons gerust op en waarmee we
allemaal bezig zijn.
… je op onze website terecht kan voor alle
recente informatie? Je kan er zoeken in onze
catalogus, de laatste nieuwe boeken op terugvinden of gewoon ons telefoonnummer opzoeken.
… je met één bibkaart in onze drie vestigingen
terecht kan. Je kan zowel materiaal ontlenen in
Anzegem, Ingooigem en Vichte.
… je als leerkracht een juf– of meesterkaart kan
aanvragen om materialen te ontlenen die je gebruikt tijdens de lessen.
… je jouw Lerarenkaart van Klasse kan ophalen in
de bib vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie.
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