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Introductie

Deze brochure geeft een kijk op het aanbod van de openbare bib voor de lagere school.
Naast het beschikbaar stellen van een ruime en diverse collectie met zeer toegankelijke
uitleenvoorwaarden voor leerkrachten, nodigen wij klassen graag uit voor een bezoek op
maat. Kom doorheen het schooljaar regelmatig met de klas om een nieuwe voorraad leesvoer; laat je leerlingen lekker zelf in onze kasten duiken. Zie je een eenmalig bezoek meer
zitten, dan kan je online een rondleiding vastleggen. Zo’n bezoekje van een uur kan de deur
openzetten naar een fijne ontdekking en wie weet, zelfs een nieuwe hobby.

In maart vieren we gewoontegetrouw Jeugdboekenmaand. Voor elke graad zetten we dan
een kwalitatieve leesbevorderingsactie op poten. Het is onze bedoeling om klassen zo de
kans te bieden om gratis, laagdrempelig, en in een intieme sfeer kennis te laten maken
met boeken, schrijvers en illustratoren. Hoe dan ook: kinderen en jongeren in aanraking
brengen met informatie en verhalen op een plek waar ze steeds welkom zijn is altijd een
win-winverhaal.

Heb je zelf een idee of een specifiek project in gedachten en wil je graag samenwerken
met de bibliotheek? Wij luisteren graag naar je suggesties. Stuur gewoon een mailtje naar
educatie@biboostende.be.

We hopen van harte dat je de weg mag vinden naar onze bib!
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UITLEEN

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:

Boek/ strip

30

Tijdschrift

10

Cd/cd-rom/dvd/game

10

Vertelplaten

3

Vertelkastje

1

Kompastas

1

Snippertas

1

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.

Een klas– of groepspas vraag je makkelijk online aan via www.oostende.be/bibliotheek > klassen en groepen in de bib

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
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COLLECTIE
Alles wat je wil weten over ons aanbod materialen is online terug te vinden. Je ziet meteen of iets aanwezig is of uitgeleend. Surf gewoon naar www.oostende.be/bibliotheek en klik op ‘catalogus’. Daar kun je je zoekresultaten makkelijk verfijnen.

INFORMATIE
ZIZO 6+ EN ZIZO 9+
ZIZO is een plaatsingssysteem voor informatieve boeken in de jeugdafdeling. Dit systeem speelt in op associatief
zoekgedrag. Het anticipeert op zoekvragen van kinderen. ZIZO laat hen toe om zelfstandig te zoeken naar informatie, op een spontane en intuïtieve manier. Dankzij ZIZO kunnen je leerlingen letterlijk ‘Zonder Inspanning Zoeken’. Van
‘hoe verzorg ik mijn cavia’ tot ‘Alles over piramides’ of ‘Mijn favoriete sport’… Dankzij het gebruik van kleuren en pictogrammen vinden de leerlingen onmiddellijk de weg naar een boek over een specifiek onderwerp.

Wat de informatieve materialen betreft hebben we gekozen voor een geïntegreerde opstelling. Dit houdt in dat verschillende dragers – boeken, tijdschriften, dvd’s, … - bij elkaar staan volgens het onderwerp waartoe ze behoren.

Informatieve materialen voor zes-- tot achtjarigen zijn voorzien van een extra, geel strookje bovenaan op het etiket.
Zo kunnen ook zij in het grote aanbod makkelijk weetjesboeken op maat terugvinden.

LEESPLEZIER
VOOR 6+
Verhalen voor kinderen die leren lezen zijn te herkennen aan een geel strookje op het rugetiket. Op deze leeftijd ontdekken kinderen de bib pas echt. Hun belangstelling voor boeken groeit en ze zijn apetrots op elke leesvordering.
Naast het leren lezen en het opsnorren van nuttige weetjes uit eenvoudige informatieve boeken, blijven ze verlangen naar de luxe van een goed verhaal uit een prentenboek, een luister-, voorlees- of sprookjesboek. Het is belangrijk
dat wat ze te lezen en te horen krijgen boeiend en de moeite waard is. Laat kinderen proeven van verschillende stijlen, verschillende onderwerpen, … laat hen zelf uitzoeken wat ze mooi vinden. Leesplezier staat centraal: opgaan in
het verhaal, meegesleept worden op avontuur…

NIVEAULEZEN
De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie boekjes voor beginnende lezers. Deze boeken staan gerangschikt volgens AVI-niveau om het zoeken voor de kinderen zo makkelijk mogelijk te maken. Zo lezen kinderen teksten
die beantwoorden aan hun individuele, technische leesvaardigheidsniveau. In de bib vind je boeken die aansluiten bij
de leesmethode ‘Veilig leren lezen – maan roos vis’ en de leesmethode ‘Mol en beer’.
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SAMENLEESBOEKEN
Samenleesboeken zijn bedoeld voor kinderen die nog maar net met lezen beginnen. Samen met een meer ervaren
lezer kunnen ze toch genieten van mooie verhalen die ze zelf lezen. De beginnende lezer leest de korte stukjes tekst
van het laagste leesniveau, de betere lezer leest de overige tekst. Want samen lezen is dubbel genieten! Ook geschikt voor anderstaligen of leerlingen met een geringe woordenschat. In de bib vind je volgende reeksen: Zonne kind, Maan rnns vis, Clavis, Soik en Soek, …

STERRETJES
Voor kinderen die wat moeizamer door de stof gaan dan gemiddeld en wat meer begeleiding nodig hebben, biedt de
bib een mooie collectie niveauleesboeken in de reeks ‘Sterretjes’ van de leesmethode ‘Maan roos vis’. In elk boekje
zit een cd waarop de tekst voorgelezen wordt zodat het kind de tekst makkelijk kan volgen. Sterretjesboeken zijn er

GENRE-ETIKETTEN
Eens kinderen het technisch lezen onder de knie hebben, zijn ze wat ons betreft klaar voor de écht leuke verhalen.
De genre-etiketten helpen hen beslist op weg naar het boek dat hen het beste ligt.

VOORLEESBOEKEN
Doordat het technisch lezen op deze leeftijd vaak veel aandacht eist, verdwijnt het plezier van lezen wat meer naar
de achtergrond. Beginnende lezertjes kunnen er daarom nog enorm van genieten om voorgelezen te worden. Zo kunnen ze kennismaken met pareltjes die ze technisch nog niet zelf kunnen lezen, maar die hun leefwereld uitbreidt en
hun fantasie prikkelt. Door kinderen voor te lezen verrijkt hun taal, vergroot hun woordenschat en leren ze nieuwe
taalstructuren en dialoogvormen kennen.

GEDICHTENBUNDELS
Op deze leeftijd spelen kinderen graag met taal. Ze houden van gedichtjes, versjes en aftelrijmpjes. Het traint hun
taalgevoeligheid, besef van klanken, ritme en de muzikaliteit van taal.

STRIPS
Voor kinderen in de eerste graad is er een groeiend aanbod stripverhalen. Strips lezen is een ontspannende manier
om verhalen te verslinden. De vele illustraties helpen hierbij om de tekst beter te begrijpen. Leesplezier gegarandeerd! In de bib vind je ze zowel in de stripbakken (Pol, Plukje, Kito & Boris, …) als bij de niveauleesboekjes (‘Strip
voor beginnende lezers’, ‘Klein Suske en Wiske’, …)
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KAMISHIBAI – MILIEUZORG OP SCHOOL
De bib beschikt over een aantal vertelplaten in de reeks ‘Milieuzorg op
school’:
Erik de waterkaoitein van Stefan Boonen (thema water)
Lenn en de ikkietikkietijd (thema elektriciteit)
Pieo van Stefan Boonen (thema dierenbescherming)
Ontbijt in het bns van Stefan Boonen (thema afval)
Daar vliegt een buil dnnr het bns van Ann Van Dessel (thema geluidshinder)

Deze vertelplaten kan je gebruiken in een kamishibai-theatertje. Hierin worden grote platen (A3-formaat) geschoven waarbij de verteller het verhaal vertelt. De tekst bij de plaat wordt telkens afgelezen van de achterzijde van de
vorige plaat. Zo kan je op een unieke en speelse manier aan de slag gaan rond de verschillende thema’s. Ook het vertelkastje is te ontlenen.

DIGITALE FUNDELS: E-BOEKEN VOOR EERSTE LEZERS
Wat is het?
In 2014 kregen de Fundels prentenboeken een broertje: Fundels AVI-boeken. Deze app laat kinderen tussen 6 en
10 jaar spelenderwijs verder bouwen aan hun taal-en leesontwikkeling. Hiervoor werden bestaande AVI-boeken
van verschillende uitgeverijen in een interactieve toepassing gegoten. Het aanbod is opgebouwd rond bestaande
AVI-boekjes (nieuw systeem: AVI-start tot AVI E5 of oud systeem: AVI 1 tot AVI 7-8). Elk digitaal boekje omvat 3
activiteiten:


Lezen in het boekje op verschillende manieren: voorleesstem, oplichten van woorden, begeleid zelfstandig
lezen



Oefeningen en spelletjes rond technisch lezen op basis van het AVI-leesniveau van het boekje



Oefeningen en spelletjes rond begrijpend lezen op basis van de inhoud van het boekje

Wat heb je nodig?


Een tablet of smartphone



Internet- of wifi-verbinding om je aan te melden, een keuze te maken uit het Fundels-aanbod en de Fundel te
downloaden. Eenmaal je een Fundel hebt gedownload, heb je geen internetverbinding meer nodig om de Fundel te lezen.

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.
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LEESPLEZIER
VOOR 9+
Verhalen voor kinderen vanaf het vierde leerjaar zijn te herkennen aan het rode strookje op het rugetiket. Vanaf
deze leeftijd zijn kinderen stilaan meer vertrouwd met de bibliotheek. Ze leren om zelfstandig boeken en andere
media te kiezen en maken een steeds scherper onderscheid tussen verhalende en informatieve boeken. Ze gaan
zelf actief op zoek naar informatie en verhalen die aansluiten bij hun persoonlijke interesses. Kinderen zijn op deze
leeftijd erg vatbaar voor leesplezier. Het is nu aan ons om dit leesplezier aan te wakkeren en te stimuleren !

DAISY-BOEKEN
De bib beschikt reeds over een uitgebreide collectie luisterboeken voor kinderen. Dit zijn cd’s waarop bestaande
boeken worden voorgelezen. Sinds kort wordt dit aanbod aangevuld met ‘Daisy-boeken’. Ook dit zijn eigenlijk geen
boeken, maar cd-roms met ingesproken tekst. In de bib kan je deze cd-roms uitlenen in combinatie met het geschreven boek. Zo kan je lezen en luisteren tegelijk. Via de speciale software kan je het leestempo vertragen om zo
de geschreven tekst makkelijker te kunnen volgen. Ideaal dus voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie. Ook
voor anderstalige kinderen kan dit een nuttig hulpmiddel zijn : zij horen meteen hoe de Nederlandse tekst klinkt.
Een daisyboek beluister je met een heel gemakkelijk te bedienen toestel, de Daisy-speler. De bibliotheek beschikt
over twee toestellen die je kan ontlenen. Zijn de daisy-spelers uitgeleend? Geen probleem : je kan de daisysoftware gratis installeren en afspelen op je eigen Pc/Mac/Smartphone of tablet. De software werkt ook op de
meeste cd- of dvd-spelers met mp3-ondersteuning (maar dan geniet je niet van de navigatiemogelijkheden).

MAKKELIJK LEZEN
Lezen is leuk, maar voor sommige leerlingen niet vanzelfsprekend. Voor kinderen die wat moeizamer door de stof
gaan dan gemiddeld en wat meer begeleiding nodig hebben, biedt de bib een mooie collectie boeken in eenvoudige taal. Zo krijgen ook deze leerlingen plezier in het lezen van voor hen bestemde verhalen. De bekendste reeks
leesboekjes voor moeizame lezers is de Zoeklicht-reeks van Zwijsen.
Naast luisterboeken en daisy-boeken, kreeg ook de collectie ‘makkelijk lezen’ boeken nu een vaste plek. Zo moeten kinderen niet langer op zoek naar ‘dunne boeken’ in het grote aanbod. Zij kunnen nu echt inhoudelijk op zoek :
een grappig boek, of liever spannend? Over dieren of over sport? Je vindt er ook informatieve boeken in eenvoudige taal en met veel illustraties. Zo hopen we voor ieder kind een boek op maat te vinden, en het plezier in lezen
terug aan te wakkeren!

FRANSE BOEKEN EN STRIPS
De bibliotheek heeft een ruime collectie Franstalige boeken. Vooral oorspronkelijk Franstalige uitgaven, maar ook
een aantal vertalingen van populaire boeken of vereenvoudigde uitgaven van klassiekers. Voor de beginners zijn
er niveauleesboekjes met relatief weinig tekst, veel prenten en vaak een verklarende woordenlijst. Zo zijn er bv.
de reeksen ‘Lectures Eli poussins’, ‘Folio cadet – premières lectures’ en ‘Milan poche – Benjamin’. Naast de leesboeken vind je er ook prentenboeken en strips in het Frans (Tin Tin, Astérix, Cédric, Les blagues de Toto, …), ideaal als eerste kennismaking met de Franse letterkunde.
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Behalve boeken en strips, vind je uiteraard ook FILMS, CD’S EN GAMES op maat van zes- tot twaalfjarigen.

VERFILMDE BOEKEN
Een ander opstapje of alternatieve manier om literatuur te benaderen is via boekverfilmingen. Lees je leerlingen
een stukje voor uit een boek en bespreek even: wat stellen ze zich hierbij voor? Hoe zien de personages eruit, wat
denken ze dat er nu gaat gebeuren? Bekijk daarna samen de film, die vaak net andere details belicht. Gegarandeerd veel stof tot discussie, en er zijn tal van leuke doe-opdrachten en verwerkingsopdrachten mogelijk. In de
bib vind je zowel de boeken als de films. Een greep uit het aanbod:
Sven en de rat
Ieo!
Orla de kikkerslikker
Nim’s eiland
Brieegeheim
De Soiderwick chrnnicles
De reuzenoerzik
Knning van Katnren
De Pnlar Exoress

Eindtermen lager nnderwijs vnnr lezen
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de inenrmatie achterhalen in
3.1 vnnr hen bestemde instructies vnnr handelingen van gevarieerde aard;
3.2 de gegevens in schema’s en tabellen ten dienste van het oubliek;
3.3 vnnr hen bestemde teksten in tijdschrieten
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de inenrmatie nrdenen die vnnr knmt in:
3.4 vnnr hen bestemde schnnl- en studieteksten en instructies bij schnnlnodrachten;
3.5 vnnr hen bestemde verhalen, kinderrnmans, dialngen, gedichten, kindertijdschrieten en jeugdencyclnoedieën.
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = bennrdelen) no basis van, hetzij de eigen mening, hetzij inenrmatie uit
andere brnnnen, inenrmatie bennrdelen die vnnrknmt in:
3.6 verschillende vnnr hen bestemde brieven ne uitnndigingen;
3.7 reclameteksten die rechtstreeks verband hnuden met hun leeewereld.
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MET DE KLAS NAAR DE BIB
KLASSIKALE UITLEEN
Wil je graag om de zoveel tijd met je leerlingen om een nieuwe voorraad
leesvoer komen, dan kan dat met een klaspas. Die kun je aanvragen via het
online loket. Op het digitale aanvraagformulier geef je meteen ook de datums
door waarop je wil langskomen. Binnen de week krijg je van ons een
antwoordje terug. De klaspas zelf wordt voor je bijgehouden in de bibliotheek.
Lenen in klasverband kan in de hoofdbibliotheek en in onze vier filialen.

EEN ‘RONDLEIDING’
Wie ruimte en tijd vindt om met de klas de bib te komen onderzoeken – iets wat wij zeker aanmoedigen – kan een
aanvraag indienen voor een rondleiding op maat. Dit doe je via het online aanvraagformulier terug te vinden via
www.oostende.be/bibliotheek > extra > klassen en groepen in de bib, en minimum twee weken voor het geplande
bezoek.

Een rondleiding is een kort kennismakingsbezoek. De leerlingen worden verwelkomd in de vertelhoek van de jeugdafdeling waar ze op speelse wijze uitleg krijgen over de bib: de spelregels, de catalogus, de verschillende soorten
materialen, de indeling en de plaatsing.
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DEELNEMEN AAN JEUGDBOEKENMAAND IN MAART | VRIENDSCHAP
Jeugdboekenmaand is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. De hele maand maart zetten scholen,
bibliotheken en culturele centra de mooiste kinderboeken in de kijker. Elk jaar heeft Jeugdboekenmaand een ander
thema. Als bib bieden wij in maart een kwalitatieve leesbevorderingsactie voor elke graad van het lager onderwijs,
doorgaans een meet-en-greet met een auteur of illustrator. En dit allemaal gratis. Zorg dus dat je erbij bent!

CULTUURDAG I.S.M. DE GROTE POST
Voor 8+
Donderdag 21 maart 2019
10.00 – 12.00 uur

UITGELEZEN
Voorbereidend interactief programma bij de namiddagvoorstelling De Wereld

Uitgelezen op School is een leesbevorderingstraject geïnspireerd op het succesvolle format voor volwassenen in
Vooruit. Uitgelezen op School wil kinderen die niet veel lezen, goesting geven en zij die al veel lezen, nog meer doen
lezen. Daarnaast wil het vakoverschrijdend project ook andere talenten in de kijker zetten.
Na een succesvolle editie vorig jaar, halen we samen met de bibliotheek dit project opnieuw naar Oostende tijdens de
Jeugdboekenmaand. In een notendop: de leerlingen lezen in de aanloop naar de cultuurdag twee boeken. Met de inhoud gaan zij creatief aan de slag. Op 21 maart stellen zij hun literaire creaties voor in aanwezigheid van een jeugdauteur die de leerlingen op zijn of haar beurt trakteert op een inspirerende lezing of workshop.
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AUTEURSLEZINGEN
GERDA DENDOOVEN



Voor het 1ste en 2de leerjaar



Vrijdag 15 maart 2019



9.00 – 10.30 – 13.30 uur



Duur: ca 50’

We konden haar eindelijk strikken! Op 15 maart komt Gerda Dendooven speciaal voor de eerste graad een lezing geven over haar prachtige boek ‘Stella, Ster van de Zee’.
Kijk daar, een vnetje.
En daar een handje. Met vingertjes. En nng een vnetje.
Man, dit is geen vis, dit is een mens.
Wat zeg ik, dit is een kind.
Een levend kindje met heel veel haar.
Maar wat dnet dit onooetje in het water?
Znu iemand het in zee gegnnid hebben? Oe is het van een bnnt gevallen.
Een visser en zijn vrouw vinden op een dag een kindje in hun netten. Niemand weet waar het vandaan komt. Ze beslissen om het te houden en noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat Stella anders is dan andere kinderen, daar komen ze
pas na een tijdje achter. Zal Stella kunnen blijven? Wil ze ook blijven?
Gerda Dendooven liet zich inspireren door onthutsende foto’s van aangespoelde vluchtelingen, en de verschrikkingen die kinderen in oorlog treffen. Maar ook door het universele verhaal over anders zijn, over je roots willen vinden.
Stella is daarom ook een sprookje over eenzaamheid, anders zijn en je plaats zoeken in de grote wereld.

ANNET SCHAAP



Voor het 3de en 4de leerjaar



Dinsdag 19 maart 2019



13.15 uur en 14.30 uur



Duur: 45’

Annet Schaap schrijft en tekent al sinds haar kinderjaren. Sinds 1991 illustreerde ze ruim 250 kinderboeken. Hiervoor
werkte ze samen met o.a. Francine Oomen, Janneke Schotveld en Jacques Vriend. Maar aan het schrijven van een
boek waagde ze zich nog niet. Tot ze op reis in Amerika een eenzame, grijze vuurtoren zag waarbij ze wel een kinderboek moest maken … Er komt een fantasierijk en origineel verhaal vol ruwe zeebonken, mysterieuze zeewezens en
een dapper meisje, Lamoje. Hiermee wnn ze vnrig jaar de Nienke van Hichtum-prijs, nog nooit eerder toegekend aan
een debuut en onlangs de Woutertje Pieterse Prijs.
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KOLET JANSSEN



Voor het 5de en 6de leerjaar



Dinsdag 26 maart 2019



10.30 en 13.30 uur



Duur: ruim 1 lesuur

Kolet Janssen werd in 1955 geboren in Hasselt. Ze studeerde Godsdienstwetenschappen en gaf jarenlang les. Ze is
mama en oma. Ze weet dat kinderen alles begrijpen zolang je het maar goed uitlegt en dus schrijft ze boeken over
moeilijke onderwerpen, zoals armoede. Toch zijn haar verhalen ook grappig en spannend. Kolet wil met haar verhalen
kinderen aan het denken zetten. Want kinderen kunnen heel origineel denken. Bovendien zijn ze nog niet vastgeroest
en mag een verhaal alle mogelijke en onmogelijke kanten op schieten.
Kolet debuteerde in 1988. Sindsdien heeft ze meer dan 80 boeken geschreven. In 1998 won ze de tweejaarlijkse prijs
voor het religieuze boek voor Ik gelnne dat ik gelnne.
En in 2011 kreeg ze de publieksprijs Zoute Zoen voor Regentijd. Op 26 maart kun je haar in levende lijve ontmoeten,
luisteren naar haar verhalen over het schrijven, vertellen wat je van haar boeken vindt en haar een heleboel vragen
stellen.

PRAKTISCH


inschrijven voor een auteurslezing? mail naar educatie@biboostende.be



Vermeld zeker de auteur en het startuur (graag een 2-tal opties) van je keuze



Geef ons zeker ook deze gegevens mee:
- school
- klas
- aantal leerlingen
- aantal begeleiders



Na wat puzzelwerk sturen we je zo snel mogelijk een antwoord



Deelname aan alle bibactiviteiten in het kader van Jeugdboekenmaand is gratis



Hou er rekening mee dat ook andere klassen de voorstelling of lezing kunnen bijwonen. Probeer stipt
aanwezig te zijn.



Ingeschreven, maar je kunt toch niet deelnemen? Verwittig ons op voorhand; zo kunnen we andere leerlingen blij maken!



Wil je ons ‘s ochtends voor openingstijd nog bereiken? Bel dan 059/29 51 65
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VRIJE TIJD
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.

CODERDOJO
CoderDojo Belgium is een non-profit beweging die gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van zeven tot
achttien jaar om in clubverband te leren programmeren. Dojo’s worden volledig opgezet door vrijwilligers. Elke derde zondag van de maand gaan deze workshops bij ons door. Inschrijven is nodig en kan via coderdojobelgium.be.

KJV
Jaarlijks lezen kinderen en jongeren onder de noemer ‘Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen’ 8 pas
uitgebrachte boeken die ze in groep bespreken. Op het einde van het schooljaar kiezen ze hun
favoriete boek. Meer info en inschrijven: mail naar kjv@biboostende.be.

VAKANTIEVOORLEZEN
In elke schoolvakantie 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. Vanaf vijf jaar. Inschrijven hoeft niet!
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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, ontwikkelingspsychologie, pedagogie, probleemgedrag op school (pesten, faalangst, …), omgaan met gevoelens bij kleine kinderen, verschillende opvoedingsstijlen, didactiek van afzonderlijke leervakken
(audiovisuele opvoeding, beeldende, muzikale, bewegingsopvoeding, leesopvoeding (bv. creatief met prentenboeken), mediawijsheid bij kinderen, en nog heel wat meer.

BOEKENVERKOOP
Wil je voor een prikje nog een stapeltje boeken op de kop tikken voor je school- of klasbibliotheek, of wil je knutselen
met oude boeken of tijdschriften, dan is het zeker de moeite om eens naar onze boekenverkoop te komen. Twee keer
per jaar, doorgaans de eerste vrijdag en zaterdag van januari en juli, zijn er solden in de bib.

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 maken.
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 project
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!
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CONTACT

HOOFDBIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT
Wellingtonstraat 17 | 8400 Oostende | 059/29 51 51
www.oostende.be/bibliotheek

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

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

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

16

17

