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Introductie 

Van leerkrachten verwachten we dat ze  coachen: inspireren, aanzetten tot lezen, leren 

leren en wegwijs  maken in het enorme informatieaanbod. Vindingrijkheid, geduld en crea-

tiviteit worden hierbij ongetwijfeld wel eens op de proef gesteld. Wij zien het als onze 

missie om je hierbij te helpen. 

 

Wees daarom welkom en laat je inspireren door onze ruime collectie. De bib biedt een 

veelheid aan informatiedragers die je naar hartenlust kan uitlenen. Misschien leidt het je 

tot nieuwe ideeën en inzichten, en is het een verademing om in de veelheid van informa-

tie waarmee we dagelijks bestookt worden terecht te komen in een onafhankelijk, eigen-

tijds kenniscentrum met actueel bronnenmateriaal. Termen als informatiegeletterdheid 

en mediawijsheid geven wij concrete invulling tijdens een rondleiding op maat, waarin on-

ze digitale databanken en het concept bronnenonderzoek uitgebreid aan bod komen. Wie 

liever focust op literatuur en leesplezier, vindt zeker ook zijn gading in ons vaste aanbod 

leesbevorderingsacties. 

 

Heb je een specifiek project in gedachten en wil je hiervoor samenwerken met de biblio-

theek? Wij luisteren graag naar je suggesties. Contacteer educatie@biboostende.be  

We hopen van harte dat leerkrachten en jongeren uit ASO, TSO en BSO hun weg mogen 

vinden naar onze bib.  En denk eraan: je Klasse Vlaamse lerarenkaart ligt bij ons voor je 

klaar. 

mailto:educatie@biboostende.be
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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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

elke leerkracht of leerkracht in opleiding: 

+ 10 items naar keuze 

 

aan te vullen met een groepspas (+30) ) 

UITLEEN 

  
Boek/ strip 30 

Tijdschrift 10 

Cd/cd-rom/dvd/game 10 

Vertelplaten 3 

Vertelkastje 1 

Kompastas 1 

Snippertas 1 
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COLLECTIE  VOOR 12+ EN 15+ 

NON-FICTIE 

 

 

Wat de tastbare 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. 

12+ ZIZO   |   IN DE JEUGDAFDELING 

ZIZO staat voor ‘Zonder Inspanning Zoeken’; een systeem dat het mogelijk maakt om gemakkelijk informatie te vin-

den over een bepaald onderwerp. Het is gebaseerd op twaalf grote categorieën met elk een eigen kleur. Iedere cate-

gorie bestaat uit verschillende onderwerpen. Zo staan de boeken over knutselen bijvoorbeeld in de categorie ‘Vrije 

tijd – Kunst’. In de bib hangt het volledige schema met alle hoofd- en sub rubrieken.  

15+ SISO | KASTNUMMER  |  IN DE VOLWASSENENAFDELING  

De informatieve materialen voor volwassenen vind je op de eerste verdieping. In de eerste plaats zijn ze gerang-

schikt volgens het onderwerp waartoe ze behoren. Naslagwerken, tijdschriften en informatieve dvd’s vind je even-

eens bij het onderwerp waarvan sprake. 

Alle kasten zijn voorzien van een nummer. Zoek je iets op in onze digitale catalogus, en klik je op de titel van het werk 

in kwestie kom je vanzelf uit bij het kastnummer. 
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15+ DE JONGERENHOEK 

Romans die qua thematiek en taal tussen jeugd en volwassenen zweven, die typische adolescentenboeken dus, 

staan niet in jeugdafdeling, maar in een aparte jongerenhoek. Deze ado-zone bevindt zich op de eerste verdieping. 

Je herkent deze collectie makkelijk aan het grijze balkje en de grote J op de rug.  

ANDERSTALIGE ROMANS 

De bib heeft een ruime collectie Frans- en Engelstalige romans. Die staan zowel in de jeugdafdeling als bij de jonge-

ren en de volwassenen. Ze zijn er in dun formaat én in full version. Op de eerste verdieping vind je ook romans in het 

Duits, Spaans, Russisch en Italiaans. 

POËZIE EN TONEEL 

Voor alle leeftijden heeft de bib dichtbundels en toneelwerken, genres die bij uitstek voor adolescenten interessant 

kunnen zijn. Geïsoleerde woorden of zinsneden zeggen soms meer dan volzinnen, zoals ook uitgebeelde verhalen 

verrassend rijk kunnen zijn. 

STRIPS  EN GRAPHIC NOVELS 

De tijd dat strips er enkel waren voor kinderen ligt gelukkig al lang achter ons. Populaire reeksen als XIII, Thorgal en 

De Schorpioen, maar ook graphic novels zoals Maus (over de gruwel van de holocaust), Joe Sacco’s verhalen over de 

Palestijnse kwestie, of de griezelsensatie The Walking Dead, je vindt het allemaal in de bib. Ontspannend of educa-

tief, de stripwereld sluit zeker aan bij de leefwereld van jongeren. Veelal ook beschikbaar in originele Franse of En-

gelse versie. 

12+ HET BLAUWE BALKJE IN DE JEUGDAFDELING 

Verhalen op maat van de eerste graad secundair onderwijs vind je nog in de jeugdafdeling. Je herkent ze aan het 

blauwe balkje op het rugetiket. Ze staan alfabetisch gerangschikt op de eerste vier letters van de familienaam van 

de auteur. Een genre-pictogram helpt de lezer om te kiezen volgens interesse of stemming. 

FICTIE 

DAISY-BOEKEN  

De bib beschikt reeds over een uitgebreide collectie luisterboeken voor kinderen en jongeren. Dit zijn cd’s waarop 

bestaande boeken worden voorgelezen. Sinds kort wordt dit aanbod aangevuld met ‘Daisy-boeken’. Ook dit zijn ei-

genlijk 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 wie kampt met leesproblemen zoals dys-

lexie. Ook voor anderstalige kinderen kan dit een nuttig hulpmiddel zijn : zij horen meteen hoe de Nederlandse tekst 

klinkt.    
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DIGITALE COLLECTIE 

E-BOOKS 

De bib startte dit jaar met de uitbouw van een collectie e-boeken, zowel informatieve als verhalende. Je kunt per 

keer maximaal vijf e-boeken kiezen die je ontleent op één van onze Tolino e-readers. Deze collectie is online terug te 

vinden in de catalogus, en in de bib zelf, aan de fictiebalie. 

CLOUD LIBRARY 

Ben je lid van de bib, en heb je een Mijn Bibliotheekprofiel, dan kun je Engelstalige e-boeken ontlenen voor een peri-

ode van 21 dagen. Te lezen op een eigen toestel. 

GOPRESS KRANTENARCHIEF 

Via onze online catalogus kun je ook een duik nemen in het digitale krantenarchief. Dit portaal bevat alle artikelen ou-

der dan twee dagen uit Belgische kranten en tijdschriften. Als je lid bent van de bib is het ook perfect mogelijk om van 

thuis uit alle artikelen te lezen, te downloaden, te delen. Als je doorklikt op een artikel wordt gevraagd om je aan te 

melden op Mijn Bibliotheek. 

PRESSREADER INTERNATIONALE KRANTENDATABANK 

Via Pressreader kan je meer dan 3000 buitenlandse kranten raadplegen. Deze tool is te gebruiken binnen de muren 

van de bib, zowel op de publiekspc’s als op een eigen toestel. 

Alles wat de bib bezit, voor en achter de schermen, is terug te 

vinden in de catalogus. Je kunt deze databank 24 op 24 online 

raadplegen. Je kunt er gericht zoeken, en direct zien of wat je 

wil aanwezig is en waar het staat, of je kunt je laten inspireren 

en speuren naar aanwinsten, suggesties, bekroonde werken, 

enz. Maak je een Mijn Bibliotheekprofiel, dan kun je van thuis 

uit ook verlengen, reserveren, lijstjes maken, digitaal lenen en 

het krantenarchief doorzoeken.  
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EEN GEORGANISEERD BEZOEK AAN DE BIB 

Het hele schooljaar door 

infosessies 

Wil je met de klas een bezoek brengen aan de bib, dan kun je kiezen uit het volgende menu:  

O BIBSTER quest 
een interactieve zoektocht met tablets, waarbij leerlingen per 

twee de bib ontdekken 

O Demo’s van een half uur 
keuze uit: catalogus – GoPress krantenarchief – de bibwerking – 

bronnenonderzoek – mediawijsheid 

O De klassieke rondleiding 

een bibmedewerker geeft uitleg over de spelregels en het aan-

bod, en neemt de groep mee op sleeptouw door de publieksruim-

te en achter de schermen 

O Les geven in de bib 

als  leerkracht kun je ervoor kiezen om van de bibliotheekomge-

ving je lesplek op verplaatsing te maken. De nabijheid van de col-

lectie, in termen van leesbevordering en/of mediawijsheid geeft 

daarbij zeker een meerwaarde 

  

Ter beschikking: iPads, laptops, smart board, free wifi, diverse werkhoeken 

  

P R A K T I S C H  

Elke dag, bij voorkeur tijdens de openingstijden 

In de hoofdbibliotheek 

Reserveren: vul het online aanvraagformulier in op www.oostende.be/bibliotheek 

Bij voorkeur 2 weken voor het geplande bezoek 

Gratis 

http://www.oostende.be/bibliotheek


9 

 

In november |  vrijdag 23.11 |  10.00 tot 12.00 uur 

Cultuurdag i.s.m. De Grote Post  

 NIETS 

12+ 

Voorafgaand aan de voorstelling Niets laat de bibliotheek van Oostende je kennismaken met de thema’s uit het ge-

lijknamige boek van Janne Teller. Niets gaat over ‘De zin van het bestaan’, en belicht dit onderwerp op een erg bij-

zondere manier. Straffe kost of zoals KnackFocus het verwoordt:  

 

“Messcherp geschreven, onvoorspelbaar en thematisch sterk.  Was ik lesgever Nederlands of moraal bij 

pubers, ik vulde een schooljaar met dit boek.” 

 

Een absolute aanrader dus voor wie zijn theaterbezoek wil verbreden tot een hele themadag. Tussen de omkadering 

in de voormiddag en de voorstelling om 13.30 uur., mogen de kinderen hun boterhammen of ander krachtvoer veror-

beren in het fijne decor van De Grote Post.  

 

Dit ochtendprogramma is gratis .  

Er kunnen maximum vier klassen deelnemen. 

Inschrijven en meer info via scholen@degrotepost.be  



10 

In januari 

Poëzieweek  

Uitgelezen op School is een leesbevorderingstraject geïnspireerd op het succesvolle format voor volwassenen in 

Vooruit Gent. 

Uitgelezen op School wil kinderen die niet veel lezen, goesting om te lezen geven en zij die al veel lezen, nog meer 

doen lezen. Daarnaast wil het project, dat vakoverschrijdend is, ook andere talenten in de kijker zetten. Na een suc-

cesvolle editie vorig jaar, halen we samen met de bibliotheek dit project opnieuw naar Oostende. Tijdens de Week van 

de Poëzie focussen we ons op de kunst van het dichten. 

Hoe werkt het?  

De voorbereiding  

In aanloop naar Uitgelezen op School op 1 februari, kiest de school in overleg met de bibliotheek twee dichtbundels of 

een 3-tal gedichten. Het boek/ gedicht is het vertrekpunt, daarna is alles mogelijk. Van boekbesprekingen, tot zelf 

gedichten schrijven, affiches en foto’s maken voor Uitgelezen, een decor ontwerpen … Alles kan, alles mag, we laten 

de creativiteit onbeteugeld. 

Boekenprogramma ‘Uitgelezen op School’ op 1 februari  

 In het decor van een heus boekenprogramma presenteren de leerlingen het resultaat van hun literaire creatie. Eerst 

worden de twee boeken besproken, elk door een panel van twee leerlingen, een auteur en andere gasten (dat kunnen 

enthousiaste ouders, leerkrachten en misschien wel andere special guests zijn). Daarna leest de auteur uit eigen 

werk voor. Hij/zij doet dit op een prikkelende, interactieve manier. De leerlingen zorgen voor creatieve intermezzo’s 

met live muziek, rap, dans ... 

P R A K T I S C H  

Vrijdag 1 februari 2018 

Van 10.00 tot 12.00 uur 

In het Forum 

Reserveren: stuur een mailtje naar scholen@degrotepost.be 

Gratis 

Uitgelezen poëzie 

15 + 

mailto:educatie@biboostende.be
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DE BIB OP SCHOOL 

ZOEKMODULE OP DE LEEROMGEVING 

Een zoekmodule op de elektronische leeromgeving van de school biedt leerlingen en leerkrachten rechtstreekse 

toegang tot de catalogus, de digitale collectie en diensten van de bibliotheek. De knop verhoogt de zichtbaarheid 

van de  bibliotheek in de school en biedt een eenvoudige en rechtstreekse toegang tot de catalogus. Wanneer een 

leerling of leerkracht een zoekterm ingeeft, opent de catalogus van de lokale bibliotheek met de zoekresultaten in 

een nieuw scherm. De service is vlot beschikbaar voor Smartschool en eloV, maar  ook eenvoudig aan te passen 

voor andere leeromgevingen. 

Interesse om in te stappen? Stuur een mailtje naar educatie@biboostende.be. Dan bezorgen wij je een aanvraagfor-

mulier en kan je onmiddellijk aan de slag. 

GOPRESS SCHOLENTOEGANG 

De  bibliotheek kan haar GoPressabonnement delen met de scholen op haar grondgebied. Op deze manier kunnen de 

scholen gratis toegang hebben tot het digitale krantenarchief van GoPress. 

 

Dit krantenarchief biedt Nederlandstalige kranten- en tijdschriftenartikelen online aan. De recentste artikelen zijn 

twee publicatiedagen oud en de oudste gaan terug tot 1998. 

Het platform werkt met zoekopdrachten en heeft geen bladerfunctie. 

Leerlingen kunnen gratis toegang krijgen tot GoPress als ze lid zijn van de bib. 

mailto:educatie@biboostende.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwa_By5nUAhVPbVAKHd1BA0sQjRwIBw&url=https://www.wevelgem.be/producten/gopress-lees-online-de-krant-dankzij-de-bib&psig=AFQjCNH7IJVQSuqXtDX71xdfFtdAyvvSOQ&ust=149630142
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BLOKKEN IN DE BIB 

Het kan! Wie tijdens de hyperstresserende blokperiodes nergens een rustige plek weet te bemachtigen, of wie 

graag samen blokt, is welkom in onze bib. Omringd door lotgenoten, want gedeeld leed is half leed. Pauzeren kan in 

het Leescafé.  Bovendien kunnen studenten gebruik maken van het draadloos internet, of 1 uur per dag gratis sur-

fen op een vaste pc. Het enige wat wij  verwachten is de rust te respecteren. 



13 

VRIJE TIJD 

LEESCAFÉ 

In het Leescafé kun je terecht om in alle rust iets te drinken. Er wordt ook soep met brood geserveerd. Je vindt er 

kranten en tijdschriften, en er is een gezellig terras. De openingstijden van het Leescafé volgen die van de hoofdbib, 

maar ook bij publieksacties en lezingen is het Leescafé open. 

EXPO 

Heb je een idee voor een expositie? Of zou je graag eens sa-

menwerken met verschillende artiesten? Oostends talent is 

welkom in onze exporuimte. Fotografie, schilderkunst, film of 

interessant erfgoed mag er worden tentoongesteld. 

Voor meer informatie over de boekingsprocedure en de moge-

lijkheden ter plaatse kun je de website van Stad Oostende – 

dienst Cultuur consulteren. Je kunt er ook meteen de zaal 

aanvragen. Enkel collectieven van kunstenaars worden toege-

laten. Dien je aanvraag minstens één maand op voorhand in. 

FORUM 
 

De polyvalente zaal “Forum” kan occasioneel worden gehuurd door Oostendse verenigingen, Oostendse onderwijs-

instellingen, stedelijke adviesraden en diensten van Stadsbestuur Oostende alsook door verenigingen van buiten 

Oostende. Individuele personen of bedrijven kunnen de polyvalente zaal niet huren. 

 

De zaal kan gehuurd worden met het oog op vormende socio-culturele - bij voorrang bibliotheekgebonden activitei-

ten. Het Forum heeft een oppervlakte van 132 m2, beschikt over mogelijkheid tot projectie en heeft een capaciteit 

van 100 personen. 

CODERDOJO  

 

CoderDojo Belgium is een non-profitorganisatie die gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van 7 tot 18 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 enkel via coderdojobelgium.be.  

KJV   

Jaarlijks lezen jongeren 8 steengoede pas verschenen boeken die ze in groep bespreken en 

beoordelen. Op het einde van het schooljaar stemmen ze voor het beste boek. 

De leeslijsten vind je alvast op www.kjv.be. Inschrijven is gratis.  

Mail naar kjv@biboostende.be. 

http://www.kjv.be
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ONLINE 

LEESBEVORDERING 

www.iedereenleest.be | site van Stichting Lezen met honderden leestips van en voor lezers  

www.deleesrace.be | een leesbevorderingsproject voor de eerste graad  

www.boekenzoeker.org | site van Iedereen Leest met boekentips voor kinderen en jongeren  

www.jeugdenpoezie.be | site van vzw Jeugd en Poëzie die kinderen en jongeren stimuleert om gedichten te schrij-

ven 

 

www.poezieweek.com | alle poëzienieuws uit Vlaanderen en Nederland  

www.ikhaatlezen.be | leesbevordering bij jongeren met dyslexie 

 

 

 

 

MEDIAWIJSHEID 

 

www.mediawijs.be | site van Imec met tools, praktijkvoorbeelden, een mediabank en heel veel digitale nieuwtjes  

 

www.weekvandemediawijsheid.nl | de betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media  

 

www.mediawijzer.net | laat zien wat er gebeurt op het gebied van mediawijsheid in Nederland  

 

www.klasse.be/reeks/mediawijsheid | tips om met mediawijsheid aan de slag te gaan in de klas  

 

www.klascement.be/mediawijsheid op school | info over het hanteren van media als kranten, radio, tv of internet  

 

www.wijzemediaklassen.be | een initiatief van de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen 

 

www.ingebeeld.be | een platform rond mediawijsheid dat relevante praktijkvoorbeelden toont rond mediawijsheid en 

–opvoeding 

 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-mediawijs-is-jouw-school | link daar het Klasse-dossier Mediawijsheid, en de oplei-

ding Mediacoach 

 

mediaraven.be/mediawijzescholen | Mediaraven is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die kinderen, jongeren en hun 

begeleiders de kans geeft om met media te experimenteren.  

 

www. oostende.be | de officiële site van de stad Oostende met allerhande weetjes over de stedelijke diensten waar-

onder de bibliotheek, maar evengoed de jeugd- en sportdienst. 

http://www.iedereenleest.be
http://www.deleesrace.be
http://www.boekenzoeker.org
http://www.jeugdenpoezie.be
http://www.poezieweek.com
http://www.ikhaatlezen.be
http://www.mediawijs.be
http://www.weekvandemediawijsheid.nl
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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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