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In de kleuterklas voorlezen en kleuters zo vroeg mogelijk in contact brengen met 

boeken loont altijd. Het verbetert de taalontwikkeling, vergroot de kennis van de 

wereld en stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij kwamen bovendien 

nog geen enkele kleuter tegen die niet houdt van boeken. De bibliotheek beschikt 

daarom over een grote en gevarieerde collectie voor peuters en kleuters, een schat 

aan inspiratie en materiaal voor je klas. 

 

In Oostende gaan we prat op een bruisende, drukbezochte bib waar we klassen met 

open armen ontvangen. In onze voorleeshoek kunnen kleuters naar hartenlust on-

derduiken in de bonte en boeiende wereld van boeken: prentenboeken, voorleesver-

halen, luisterboeken, sprookjes en eenvoudige informatieve boekjes. De kleuter 

breidt spelenderwijs de leefwereld uit en vindt heel wat van zijn/ haar gevoelens 

van vreugde en verdriet in de verhalen terug.  

Na elk boekje terug iets nieuws geleerd. 

 

Heb je zelf een idee en wil je graag samenwerken met de bibliotheek? Wij luisteren 

graag naar je suggesties. Contacteer educatie@biboostende.be. 

 

We hopen van harte dat jullie de weg mogen vinden naar onze bib! 

 

 

Introductie 

mailto:educatie@biboostende.be
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Er zijn verschillende uitleenformules mogelijk, op maat van elke leerkracht of leerkracht in opleiding. 

 

 

Een leerkracht of leerkracht in opleiding mag bij ons meer lenen. Logisch. Geef je les, dan heb je recht op tien extra ontleningen 

naar keuze, bovenop de twintig (tien gedrukte en tien audiovisuele materialen) die je als lid sowieso al mag meenemen. Het enige 

wat je daarvoor moet doen is één keer per jaar je Klasse Vlaamse lerarenkaart laten zien aan de info- of klantenbalie; dan passen 

wij je statuut onmiddellijk aan. De uitleentermijn bedraagt zoals gebruikelijk drie weken, te verlengen tot maximum zes weken. 

 

Heb je meer materialen nodig, en begeleid je een groep, vraag dan online een groepspas aan. Die geeft recht op 30 items extra, 

waaronder maximum: 

 

 

 

 

Kom je liever met de klas naar de bib voor klassikale uitleen op regelmatige basis – een formule die wij alvast aanmoedigen – dan 

mag je maar liefst 70 stuks per keer meenemen met een klaspas. Zo kan elke leerling zelf op ontdekkingstocht in het rijke aanbod 

van de jeugdafdeling. 

 

  

Boek/ strip 30 

Tijdschrift 10 

Cd/cd-rom/dvd/game 10 

Vertelplaten 3 

Vertelkastje 1 

Kompastas 1 

Snippertas 1 

  

elke leerkracht of leerkracht in opleiding: 

+ 10 items naar keuze  

 

aan te vullen met een groepspas (+30) als je alleen komt 

of met een klaspas (+70) als je met de klas komt 

UITLEEN 
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COLLECTIE VOOR PEUTERS EN KLEUTERS 

Alles wat je wil weten over ons aanbod voor peuters en kleuters is terug te vinden in de online catalogus. Je ziet daar ook meteen 

of iets aanwezig is of uitgeleend. Surf gewoon naar https://oostende.bibliotheek.be en ga op zoek in de catalogus. Daar kun je je 

zoekresultaten makkelijk verfijnen. 

Anderstalige prentenboeken 

 

Er is ook een kleine collectie prentenboeken beschikbaar in andere talen dan het Nederlands. Niet alleen Engels en Frans, maar ook 

Albanees, Arabisch, Chinees, Hindi, Italiaans, Koerdisch, Turks, Urdu en nog heel wat andere talen. Want voorlezen draait rond ge-

deeld plezier, gedeeld verdriet, gedeelde verhalen. En dat lukt altijd beter in de eigen moedertaal! De meeste boekjes zijn tweetalig 

(Engels). Van de meeste titels vind je ook de Nederlandstalige uitgave in de bib. 

 

 

Onze collectie voor de allerkleinsten zit in lage grabbelbakjes  en is te herkennen aan een tutje op het rugetiket. Uiteraard vind je 

hier ook karton-, bad-, knisper-, en voelboekjes. 

Kompastassen 

 

Een kompastas bevat vijf boekjes rond een educatief relevant thema voor baby’s en peuters. Er zijn tasjes met als thema dieren, 

eten, knuffels, in bad, kleding, lichaam, vakantie, vervoer, school, circus en zindelijkheid. Ideaal voor thuis of in de kinderopvang. 

 

 

Prentenboeken en weetjesboeken  

 

De bibliotheek beschikt over een zeer uitgebreide collectie prentenboeken en eenvoudige informatieve boekjes voor kleuters. De 

collectie is thematisch ingedeeld volgens kleuterzizo. Die thema’s zijn makkelijk te herkennen door de verschillende kleuren en 

pictogrammen. Zo is het zoeken een stuk eenvoudiger. 

Aandachtig prenten bekijken ontwikkelt de waarnemingszin en het concentratievermogen van de kleuters. Ze krijgen oog voor de-

tail en ontdekken in prenten elementen waar volwassenen zomaar overheen kijken. 

VOOR PEUTERS 

VOOR KLEUTERS 
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Voorlezen 

 

Voorlezen is één van de krachtigste middelen om kleuters taalvaardig te maken en hen liefde voor verhalen en boeken bij te bren-

gen. Bovendien beïnvloedt het de taalontwikkeling en het leesgedrag van de jonge luisteraar. 

Liedjesboeken en rijmpjesboeken 

 

Liedjes zingen en herhaaldelijk rijmpjes voorlezen, maakt kinderen taalgevoelig. Bovendien stimuleren liedjes en rijmpjes het 

gevoel voor muziek en ritme. 

Luisterboeken 

 

Een mooi alternatief voor voorlezen als er geen voorlezer in de buurt is. 

 

 

XL prentenboeken 

 

In de bib vind je een aantal prentenboeken in reuzenformaat, ideaal om voor te lezen aan een groep kleuters. Door het grote for-

maat komen de prachtige illustraties uitstekend tot hun recht. 

Een greep uit het aanbod: 

 

De gele ballon van Charlotte Dematons 

Een zoekboek zonder tekst over de wereldreis van een ballon 

De Gruffalo van Julia Donaldson 

Over dieren, griezels en een slim klein muisje 

Rikki van Guido Van Genechten 

Over een konijntje dat nét ietsje anders is dan de anderen 

Kerstmis van Dick Bruna 

Een kartonboek voor peuters over het kerstverhaal 

Springen, spelen en sporten met Nijntje van Dick Bruna 

Waarin Nijntje de kinderen aanspoort om te bewegen 

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft van Wolf Erlburch 

Een ondeugend boek vol keutels, vijgen en vlaaien 

Naast boeken vind je bij ons uiteraard ook strips,  cd’s en (teken)films voor kleuters. 
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Kamishibai 

 

Een kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater, dat oorspronkelijk uit Japan stamt. Hierin worden grote platen geschoven 

waarbij de verteller het verhaal vertelt. Dankzij het houten theatertje heeft de verteller de handen vrij om het verhaal met 

beweging, mimiek en gebaren nog meer te laten spreken. De tekst bij de plaat wordt telkens afgelezen van de achterzijde van de 

voorgaande plaat. Als het gordijntje opengaat stappen de kinderen het verhaal binnen en kijken ze ademloos toe. Telkens opnieuw 

een bijna magisch moment. De bib biedt een mooie collectie verhalensets aan. Elke set bestaat uit de vertelplaten, het 

prentenboek, en een handleiding. Ook het vertelkastje is te ontlenen. 

Fundels –bundels vol fun! 

 

Via Fundels kunnen kinderen op de computer een digitale versie van het prentenboek bekijken en beluisteren. Een Fundel 

bevat naast een bewegend prentenboek ook denk- en taalstimulerende activiteiten, spelletjes, kleurplaten, knutseltips en 

een luikje met info over de auteur van het boek. Dit alles maakt ze ook uitermate geschikt voor taalzwakke of anderstalige 

kinderen. 

 

Fundels op je tablet of smartphone 

 

Sinds 2015 kan je Fundels volledig digitaal bekijken op je tablet en smartphone. Via je ‘mijn bibliotheek-

account’ kan je je heel eenvoudig aanmelden en een keuze maken uit het grote Fundels aanbod. Eens je 

een Fundel hebt gedownload, heb je geen internetverbinding meer nodig om die Fundel te lezen. 

Snippertassen 

 

Een snippertas bevat vijf prachtige prentenboeken. Een kant-en-klaar pakketje kwalitatieve voorleesboeken, perfect voor een 

logeerpartijtje bij oma en opa! Want elk kind houdt toch van een prachtig verhaal voor het slapengaan? 

Ontwikkelingsdoelen kleuters voor lezen 

 

De kleuters… 

3.1 kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen 

(bv. vertellen aan de hand van praatplaten, een voorgelezen verhaal navertellen met behulp van concreet 

materiaal, prenten in de juiste volgorde leggen, …) 

3.2 kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten begrijpen 

(bv. een stappenplan in symbolen, het dagverloop in symbolen, het weerbericht in symbolen, symbolen 

voor gevoelens/gemoedstoestand hanteren) 

3.3 kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens onderscheiden van andere tekens 

3.4 zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere infobronnen in te kijken. 
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MET DE KLAS NAAR DE BIB 

KLASSIKALE UITLEEN 

 

Wil je als kleuterjuf graag samen met je kleuters op geregelde tijdstippen boeken komen lenen, dan kan dat met een klaspas. Die 

kun je aanvragen via het online loket op onze website. Op dit digitale aanvraagformulier geef je meteen ook de datums en uren 

door waarop je wil langskomen. Wij sturen zo snel mogelijk een antwoordje terug. De klaspas zelf wordt voor je bijgehouden in de 

bibliotheek. Lenen in klasverband kan zowel in de hoofdbib, als in onze vier filialen. 

EEN ‘RONDLEIDING’ 

 

Wie ruimte en tijd vindt om met de klas de bib te komen bezoeken – iets wat wij zeker aanmoedigen – kan een aanvraag 

indienen voor een rondleiding op maat. Dit doe je best via het online aanvraagformulier, terug te vinden via www.oostende.be/

bibliotheek, en minimum 2 weken voor het geplande bezoek.  

 

Een rondleiding voor kleuters is eerder een 

kort kennismakingsbezoek. De kleuters 

worden verwelkomd in de vertelhoek van de 

jeugdafdeling waar ze op speelse wijze uitleg 

krijgen over de bib. Vele verschillende 

prentenboeken komen aan bod, met de 

nadruk op het beleven: in boeken kun je 

kijken, je kunt ze voelen en soms maken ze 

vreemde geluiden. Je hebt boeken om in te 

zoeken en boeken die je heel hard doen 

lachen. Er zijn boeken over vreemde dieren, 

héle grote boeken en piepkleine miniboekjes, 

… Inclusief voorleesmoment met of zonder 

kamishibaiverteltheater 

DEELNEMEN AAN VOORLEESWEEK IN NOVEMBER 

17 tot 25 november 2018 

 

Voor de oudste kleuters organiseert de bibliotheek jaarlijks een kwalitatieve activiteit in het kader van Voorleesweek in novem-

ber. Hieraan deelnemen geeft kleuters en leerkrachten de kans om de bibliotheek en het gegeven leesbevordering eens op een 

andere manier te ervaren. Check hieronder het programma en zorg dat je erbij bent! 

http://www.oostende.be/bibliotheek
http://www.oostende.be/bibliotheek
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PIETER GAUDESABOOS 

Voor de derde kleuterklas 

 

Auteur, illustrator en vormgever Pieter Gaudesaboos (°9 mei 1979) spreekt met zijn fantasie en humor 

alle leeftijden aan. Ieder prentenboek is weer helemaal  anders, toch pik je een 'Gaudesaboos' er zo uit. 

Zijn werk is speels, origineel, met nostalgische en absurde trekjes. Hij werkt vaak met collages en ge-

mengde technieken en doet de vormgeving van zijn boeken zelf. 

Zijn boeken werden meermaals bekroond met o.a. een boekenwelp en nominatie voor de CultuurPrijzen 

Vlaanderen 2007 voor 'hoe oma plots verdween', een boekenpluim voor 'roodlapje', 'STAD', 'Pistache' en 

'Linus', en de Gouden Uil Jeugdliteratuur 2008 voor 'Linus'. 

 

Hij heeft beloofd dat hij speciaal voor ons zijn nieuwste boek komt voorstellen! 

 

 

PRAKTISCH 

Datum Maandag 19 november 2018 

Starturen 9.00, 10.30 en 13.30 uur 

Locatie Forum , Hoofdbibliotheek Oostende | Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende 

Duur Ongeveer 50’ per sessie 

Kostprijs  Gratis  

Inschrijven  Stuur een mailtje naar educatie@biboostende.be 

Vermeld zeker het uur van je keuze, je school, klas, aantal leerlingen/ begeleiders 
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KJV: OOK VOOR KLEUTERS 

 

Jaarlijks lezen kinderen en jongeren onder de noemer ‘Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen’ 8 pas uitgebrach-

te boeken die ze in groep bespreken. Op het einde van het schooljaar kiezen ze hun favoriete boek. Ook 

de oudste kleuters gaan met prachtige nieuwe boeken aan de slag. De selectie vind je op www.kjv.be. 

Meer info en inschrijven: mail naar kjv@biboostende.be. 

Doorheen het werkjaar is de bibliotheek een open huis voor allerlei leuke leesbevorderingsacties. We zijn ervan overtuigd dat heel 

wat leerkrachten en ouders inspiratie kunnen vinden in onze bib en in ons vast activiteitenaanbod. 

VRIJE TIJD 

KLEUTERVOORLEZEN  

Elke vierde zaterdag van de maand kunnen kinderen en hun (groot)ouders in de vertelhoek van onze jeugdafdeling terecht voor 

een half uurtje voorleesplezier. Telkens van 11.00 tot 11.30 uur. Inschrijven hoeft niet! 

mailto:kjv@biboostende.be
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VOOR DE JUF/MEESTER 

IN DE COLLECTIE 

 

Meer theoretische handvaten vind je in de volwassenenafdeling op de eerste verdieping, met name in de rubrieken ‘opvoeding’ 

en ‘psychologie’. Hier staan talrijke tijdschriften, boeken en andere media rond sociale, emotionele en seksuele opvoeding, ont-

wikkelingspsychologie, pedagogie, probleemgedrag op school (pesten, faalangst, …), omgaan met gevoelens bij kleine kinderen, 

verschillende opvoedingsstijlen, didactiek van afzonderlijke leervakken (audiovisuele opvoeding, beeldende, muzikale, bewe-

gingsopvoeding, leesopvoeding (bv. creatief met prentenboeken), mediawijsheid bij kinderen, en nog heel wat meer. 

Relevante ontwikkelingsdoelen 

Tweede kleuterklas 

de kleuters zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere infobronnen 

in te kijken 

de kleuters kunnen materiaal op de geëigende manier gebruiken 

Derde kleuterklas 

de kleuters kunnen van technische systemen die ze zelf vaak gebruiken aangeven of ze gemaakt 

zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof 

de kleuters kunnen beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen op een eenvoudige 

manier beschrijven 

de kleuters kunnen in een concrete situatie het onderscheid maken tussen geven, krijgen, ruilen, 

lenen, kopen en verkopen 

INTERESSANTE WEBSITES 

 

www.oostende.be/bibliotheek | Info over alles wat de bibliotheek van Oostende te bieden heeft. Je kunt hier de catalogus en 

het krantenarchief raadplegen, vindt er contactgegevens en ons activiteitenaanbod. Klik zeker eens op de link ‘klassen en 

groepen in de bib’, en vergeet niet om je Mijn Bibliotheekprofiel aan te maken. Zo kun je van thuis verlengen, reserveren, maar 

ook lijstjes aanmaken, en fundels downloaden en lezen, super om te gebruiken in de klas! 

 

www.voorlezen.be | initiatief van Iedereen Leest. Hier vind je alles om van voorlezen het leukste kwartiertje van de dag te ma-

ken. 

 

www.boekstart.be |  Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken.  

Gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd, dus baby’s en peuters, want met boeken kun je niet vroeg genoeg beginnen. 

 

www.jeugdboekenweek.be | initiatief van Iedereen Leest in het kader van maart Jeugdboekenmaand. Boordevol leestips, maar 

ook tips om actief met boeken aan de slag te gaan. 

 

www.pluizer.be | Pluizer is een initiatief van linc vzw. Recensies en voorleesnieuws van kinder- en jeugdboeken. 

 

www.boekenzoeker.org | De Boekenzoeker is een boekenadviessite voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud. Een pro-

ject van Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland en de Nederlandse Taalunie.  

 

www.kjv.be | Hier vind je alle info over de grootste kinder- en jongerenleesclub van Vlaanderen. En als je ’t ons vraagt, ook een 

superhandige site voor actuele boekentips! 

http://www.oostende.be/bibliotheek
http://www.voorlezen.be
http://www.boekstart.be
http://www.jeugdboekenweek.be
http://www.pluizer.be
http://www.boekenzoeker.org
http://www.kjv.be
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HOOFDBIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT 

 

Wellingtonstraat 17 | 8400 Oostende | 059/29 51 51 

www.oostende.be/bibliotheek 

 

 

 

 

FILIALEN 

 

Filiaal Mariakerke | Violierenlaan 3b | 8400 Oostende | 059/50 93 04 

Filiaal Zandvoorde | Zandvoordedorpstraat | 8400 Oostende | 059/26 70 44 

Filiaal Konterdam-Stene | Lijsterstraat 3 | 8400 Oostende | 059/50 91 32 

Filiaal Vuurtoren | Voorhavenlaan 1 | 8400 Oostende | 059/32 40 71 

 

 

  

Maandag 11.00 tot 19.00 uur 

Dinsdag 10.00 tot 19.00 uur 

Woensdag 10.00 tot 18.00 uur 

Donderdag 10.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 10.00 tot 16.00 uur 

  

  

Maandag 17.00 tot 19.30 uur 

Woensdag 15.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag 10.00 tot 12.30 uur 

  

EDUCATIE 

www.oostende.be/bibliotheek 

klassen en groepen in de bib 

educatie@biboostende.be 

contactpersonen: Nele Decoene| Nathalie Mechele | Peter Sibiet 

T 059/29 51 65 

CONTACT 

http://www.oostende.be/bibliotheek
http://www.oostende.be/bibliotheek
mailto:educatie@biboostende.be
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