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INTRODUCTIE 

De bibliotheek gaat uit van inspireren, aanzetten tot lezen, leren leren en wegwijs maken in informatie. Naast een 

neutrale ruimte, de zogenaamde ‘derde plek’,  biedt de bib een veelheid aan fysieke en digitale informatiedragers. 

Termen als informatiegeletterdheid en mediawijsheid geven wij concrete invulling tijdens een rondleiding op maat, 

waarin onze digitale databanken en het concept bronnenonderzoek aan bod komen. Wie liever focust op literatuur 

en leesplezier, vindt zeker zijn of haar gading in ons aanbod van activiteiten. 

Heb je een specifiek project in gedachten en wil je hiervoor samenwerken met de bibliotheek? Wij luisteren graag 

naar je suggesties. Stuur een mail naar educatie@oostende.be. 

We hopen van harte dat leerkrachten en jongeren uit alle stromingen hun weg mogen vinden naar onze bib.  En 

denk eraan: je Klasse lerarenkaart ligt in de bib voor je klaar. 
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UITLEEN 

UITLENEN PLUS 

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 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 

    

 

Een groepspas vraag je makkelijk online aan via oostende.bibliotheek.be/scholen-en-groepen. 

 

elke leerkracht (of leerkracht in opleiding):  

+ tien items naar keuze 

aan te vullen met een groepspas (+30)  
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COLLECTIE VOOR 12+ EN 15+ 

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. 

NON-FICTIE 

12+ ZIZO | IN DE JEUGDAFDELING 
ZIZO staat voor ‘Zonder Inspanning Zoeken’; een systeem dat het mogelijk maakt om gemakkelijk informatie te 

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

categorie 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 subrubrieken. 

 

15+ SISO | KASTNUMMER | IN DE VOLWASSENENAFDELING  
De informatieve materialen voor volwassenen vind je op de eerste verdieping. In de eerste plaats zijn ze 

gerangschikt volgens het onderwerp waartoe ze behoren. Naslagwerken, tijdschriften en informatieve dvd’s vind 

je eveneens 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 dan kan je het kastnummer terugvinden. In de kasten zijn de boeken gerangschikt op het SISO-

nummer. Dit kan je eveneens in de digitale catalogus terugvinden. 

 

TIJDSCHRIFTEN EN KRANTEN 
Ook de mensen die graag eens een tijdschrift of krant lezen kunnen in de bib terecht. Informatieve tijdschriften, 

zoals Eos, Dobbit, Knip mode of Gameplay zijn te vinden in de non-fictie afdeling. De weekbladen zoals Knack, Flair 

of der Spiegel kunnen in de krantenhoek gevonden worden. Tijdschriften zijn ontleenbaar, behalve het recentste 

nummer. Kranten kunnen niet ontleent worden, ze kunnen enkel in de krantenhoek gelezen worden. 

 

 

FICTIE 

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. 

 

15+ | DE JONGERENHOEK 
Romans die qua thematiek en taal tussen jeugd en volwassenen zweven, die typische young adult-boeken dus, 

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

eerste verdieping. Je herkent deze collectie makkelijk aan het grijze balkje en de grote J op de rug. 
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ANDERSTALIGE ROMANS 
De bib heeft een ruime collectie Frans- en Engelstalige romans. Die kan je vinden in de jeugdafdeling, bij de 

jongeren en bij de volwassenen. Er zijn zowel niveauboekjes met aangepaste woordenschat en grammatica, als 

volwaardige romans. Op de eerste verdieping vind je ook romans in het Duits, Spaans, Russisch en Italiaans. 

LUISTERBOEKEN EN DAISY-BOEKEN 
De bib beschikt over een uitgebreide collectie luisterboeken voor kinderen en jongeren. Dit zijn cd’s waarop 

bestaande boeken worden voorgelezen. Daarnaast 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 wie kampt met leesproblemen 

zoals dyslexie. Ook voor anderstalige kinderen kan dit een nuttig hulpmiddel zijn: zij horen meteen hoe de 

Nederlandse tekst klinkt. 

 

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 

educatief, de stripwereld sluit zeker aan bij de leefwereld van jongeren. 

 

ANDERSTALIGE STRIPS EN GRAPHIC NOVELS 
Ook voor anderstalige strips kan je in de bibliotheek terecht. In de jeugdafdeling kan je leuke strips in het Engels en 

Frans terugvinden. Reeksen zoals Frnck, Pokémon of Cloé zullen zeker de aandacht trekken van jongeren. 

Daarnaast kan je de meer volwassen strips en graphic novels, zoals Saga, Fables of Calvin and Hobbes, op de 

eerste verdieping vinden. 

 

EN VERDER... 
De bibliotheek heeft ook voor jongeren die minder graag lezen heel wat in petto. Zo is er de uitgebreide muziek-, 

film– en televisieseriecollectie, waar iedereen zeker zijn gading vindt, en heeft de bib ook een collectie games, 

zowel voor kinderen als (jong) volwassenen. Het is zeker de moeite om daar eens in te snuisteren! 

 

 

DIGITALE COLLECTIE 

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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E-BOEKEN 
De bib heeft ook een collectie e-boeken, zowel informatieve als verhalende. Je kan een e-reader ontlenen met 50 

verschillende boeken erop, bij wijze van proefpakket. Deze collectie is online terug te vinden in de catalogus. 

CLOUDLIBRARY  
Ben je lid van de bib, en heb je een Mijn Bibliotheekprofiel, dan kun je Nederlandstalige 

of Engelstalige e-boeken ontlenen voor een periode van zes weken. 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 

ouder 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. 
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EEN GEORGANISEERD BEZOEK AAN DE BIB 

RONDLEIDINGEN EN INFOSESSIES: HET HELE SCHOOLJAAR DOOR 

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

 

 

BIBSTER quest 

 

Een interactieve zoektocht met tablets, waarbij leerlingen per twee de 

bib ontdekken 

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

bronnenonderzoek – mediawijsheid 

De klassieke rondleiding 

Een bibmedewerker geeft uitleg over de regels en het aanbod, en neemt 

de groep mee op sleeptouw door de publieksruimte en achter de 

schermen 

Les geven in de bib 

Als leerkracht kun je ervoor kiezen om van de bibliotheekomgeving je 

lesplek op verplaatsing te maken. De nabijheid van de collectie, in termen 

van leesbevordering en/of mediawijsheid geeft daarbij zeker een 

meerwaarde 

Kennismaking met het BIBLAB | 

Greenscreen 

De leerlingen maken kennis met ons biblab door te experimenteren met 

een green screen. Van een fake nieuwsbericht maken tot dansen met een 

stormtrooper – alles is mogelijk. 

 

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

 

 

Praktisch: 

❖ Elke dag, bij voorkeur tijdens de openingstijden 

❖ In de hoofdbibliotheek 

❖ Reserveren: vul het online aanvraagformulier in op 

oostende.bibliotheek.be/rondleiding 

❖ Bij voorkeur minstens twee weken voor het 

geplande bezoek 

❖ Gratis 
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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@oostende.be. Dan bezorgen wij je een 

aanvraagformulier en kan je onmiddellijk aan de slag. 

 

GOPRESS SCHOLENTOEGANG 

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

de scholen gratis toegang 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. 
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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. Bovendien 

kunnen studenten gebruik maken van het draadloos internet, of anderhalf uur per dag gratis surfen op een vaste 

pc. Het enige wat wij verwachten is de rust te respecteren. 
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VRIJE TIJD 

EXPO 

Heb je een idee voor een expositie? Of zou je graag eens samenwerken 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 mogelijkheden 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 toegelaten. Dien je aanvraag minstens één maand op voorhand in. 

 

FORUM 

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

onderwijsinstellingen, 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 -

activiteiten. 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 zeven tot 

achttien jaar om in clubverband te leren programmeren. Dojo’s worden volledig opgezet door vrijwilligers. Elke 

derde zaterdag van de maand gaan deze workshops bij ons door. Inschrijven is nodig en kan enkel via 

coderdojobelgium.be. 

 

DE LEESJURY 

Wat is de leesjury? 

Jaarlijks lezen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar een aantal 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 voor dit jaar vind je op 

www.deleesjury.be. Inschrijven is gratis.  

Ben je leerkracht van de eerste graad en wil je liever meedoen als klas? Dat kan! De 

bibliotheek voorziet de school van de nodige boeken en ondersteuning.  

Interesse? Mail naar leesjury@oostende.be. 
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VOOR DE LEERKRACHT 

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 kinderen, verschillende opvoedingsstijlen, didactiek van afzonderlijke leervakken zoals 

audiovisuele opvoeding, beeldende, muzikale, bewegingsopvoeding, leesopvoeding (bv. creatief met 

prentenboeken), mediawijsheid bij kinderen, en nog heel wat meer. 

 

VORMINGEN LEESBEVORDERING/ E-INCLUSIE 

De bibliotheek biedt, op aanvraag, ook vormingen aan rond voorlezen en leesbevordering voor leerkrachten. De 

bibliotheekmedewerkers hebben heel wat expertise, en delen deze graag met geïnteresseerden. Verder worden er 

ook regelmatig vormingen rond E-inclusie georganiseerd. Hou zeker onze website of nieuwsbrief in de gaten voor 

meer informatie! 

 

INTERESSANTE WEBSITES  

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

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

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

catalogus en het krantenarchief raadplegen, contactgegevens vinden en ons activiteitenaanbod bekijken. Klik 

zeker eens op de link ‘De bib voor > scholen en groepen’, en vergeet niet om je Mijn Bibliotheekprofiel aan te 

maken. Zo kun je van thuis verlengen, reserveren, maar ook lijstjes aanmaken en het krantenarchief thuis 

raadplegen. 

 

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

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 

schrijven 

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

www.ikhaatlezen.be | leesbevordering bij jongeren met dyslexie 

www.lettererf.be | organisatie die vormingen voor scholen en ouders organiseert 
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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 

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

opleiding Mediacoach 

mediaraven.be | Mediaraven is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die kinderen, jongeren en hun begeleiders de 

kans geeft om met media te experimenteren.  

mediawijsheid.nl | Nederlandse site met informatie en organisaties rond mediawijsheid 

www.nieuwsindeklas.be | project van o.a. Mediawijs om leerlingen met nieuws in contact te brengen. 
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CONTACT 

HOOFDBIBLIOTHEEK 

Wellingtonstraat 17 | 8400 Oostende | 059/29 51 51 

oostende.bibliotheek.be 

 
    

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 55 | 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 
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EDUCATIE 

oostende.bibliotheek.be 

klassen en groepen in de bib 

educatie@oostende.be 

contactpersonen: Peter Sibiet | Sara Jooken 

T 059/29 51 65 

 


