
Klaskaart
Je kan gratis een klaskaart 
laten aanmaken aan de balie 
van de bib. Enkele voordelen:
• Je kan met je klas het hele 

schooljaar gratis boeken 
lenen.

• Je kan boeken en ander 
materiaal extra lang lenen.

• Je hebt een overzicht van het 
geleende materiaal via ‘Mijn 
Bibliotheek’.

• De bibbezoeken verlopen 
sneller met een klaskaart.

Je beslist zelf of de boeken 
in de klas blijven, onderling 
gedeeld of mee naar huis 
genomen mogen worden.

Mijn bibliotheek
Maak een schoolprofi el aan op 
mijn.bibliotheek.be.
Een schoolprofi el biedt 
heel wat voordelen. Je kan 
uitgeleende materialen 
bekijken, materialen uit de 
catalogus reserveren of van 
thuis uit gebruik maken van 
Gopress.

Meer info
Bib Vrede
Moorkensplein 19
2140 Borgerhout

www.bibvrede.be
bib.vrede@antwerpen.be
www.facebook.be/BibVrede
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Met de klas

Gopress
Leerlingen en leerkrachten 
kunnen binnen de muren van 
de school toegang krijgen tot 
het Gopress krantenarchief. 
Vraag hierover info aan de 
balie van de bib. 

Leeskracht
Leeskracht is een 
Facebookgroep van de 
Antwerpse bibliotheken 
voor leerkrachten. Op dit 
kanaal delen we kennis over 
jeugdliteratuur, leesplezier en 
leesbevordering.

Voor 
de leerkracht

voor 
scholen
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Interactieve 
Rondleiding
Voor de 2de en 3de 
graad lager onderwijs 
organiseren we op 
maandagmiddag een 
interactieve rondleiding. 
Een rondleiding duurt 
2 lesuren, inclusief 
verplaatsing. Via 
opdrachten maken de 
leerlingen actief kennis 
met de bib en worden ze 
echte bibexperts.

Boekenpakket
Vraag eens een boekenpakket op 
maat aan. We houden rekening 
met leesniveau, leeftijd, aantal 
leerlingen, soort materiaal en 
thema. Het bestelde 
boekenpakket wordt rechtstreeks 
in de school geleverd.

bib.klantendienst@antwerpen.be 
03/ 221 13 33

Op maat
• Wil je de bib gebruiken voor  

een activiteit met je klas?
• Je werkt rond een specifiek 

thema of project? Misschien 
kunnen we helpen met 
een boekenpakket, 
voorleesmoment,   
een digitaal informatiespel,...

• Heb je een oudergroep op 
school en wil je een rondleiding 
voor hen organiseren in de bib?

 We bekijken samen wat 
mogelijk is.

Mediawijsheid
Bib Vrede wil graag je mediawijze buddy zijn.
Er zijn 8 computers en 10 tablets die   
je vooraf kan reserveren voor gebruik  
tijdens een klasbezoek 

Klasbezoek
Vraag een bibbezoek aan via mail: 
bib.vrede@antwerpen.be. 
Vermeld duidelijk over welke 
klas/school het gaat en geef drie 
voorkeursmomenten op. 
Je kan kiezen tussen:
• dinsdag: 10, 11, 13 of 14 uur 
• woensdag: 10 of 11 uur
• donderdag: 10 of 11 uur

De aanvraagperiode voor het 
schooljaar 2021-2022 loopt 
van 1 tot en met 30 juni.
www.facebook.be/BibVrede

Meeneembib
In de bib kan je boekenkastjes 
ontlenen met een educatief 
pakket. We hebben volgende 
kastjes:
• OKAN (onthaalklassen)
• Meer Taal! (voor onthaalklassen 

lager onderwijs)
• Filosoferen met Toon Tellegen 

(5de en 6de leerjaar)
• Roald Dahl (4de, 5de en 6de 

leerjaar)
• Sprookjes (3de, 4de en 5de 

leerjaar)

Optioneel kan je hier een 
workshop bij boeken. Spreek ons 
aan of mail bij interesse.
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