
Bibliotheek de Krook stimuleert
bibliotheekbezoek met vernieuwd scholenaanbod
en Willie Wonkaprijs

Omdat élk kind kennis zou kunnen maken met de bibliotheek voorziet Bibliotheek
De Krook een uitgebreid aanbod voor scholen. Dit schooljaar werd het
scholenaanbod vernieuwd met onder meer een nieuwe spaarkaart. Jaarlijks wordt
er een prijs verloot onder alle jonge lezertjes die een volle spaarkaart binnen
brengen. Nil Tarragona mocht op woensdag 6 september 2017 zijn Willie
Wonkaprijs komen ophalen in de bibliotheek van Ledeberg.

Niet alle kinderen gaan in gezinsverband naar de bibliotheek. Dankzij het scholenaanbod
van Bibliotheek De Krook en de 14 filialen kunnen alle kinderen genieten van een
bibliotheekbezoek, van verhalen beleven en informatie ontdekken. De spaarkaart
motiveert hen om ook in de vrije tijd naar de bibliotheek te komen.



'Dankzij het vernieuwde scholenaanbod krijgt nu elk kind de kans om de
bibliotheek te leren kennen. Het vernieuwde aanbod voor scholen sluit nu beter
aan op de ontwikkeling van de kinderen: stap voor stap leren ze wat ze allemaal in
de bibliotheek kunnen doen. Zo stimuleren we kinderen en jongeren om meer naar
de bibliotheek te komen, niet alleen in De Krook maar ook in de andere
wijkfilialen.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Bibliotheek Gent en de scholen: cijfers

Gent telt meer dan 100 basisscholen en voor elk van die scholen doet de bibliotheek
inspanningen om de kinderen te laten kennismaken met de bibliotheek, de collectie en
de activiteiten.

Dat vertaalde zich in 2016 in volgende cijfers (hoofdbibliotheek + 14 filialen):

309 klasintroducties
2.947 klasbezoeken om klassikaal te lenen
95.009 uitleningen met een klaskaart

Stuk voor stuk hogere cijfers dan de jaren voordien. 

Een eerste bezoek, en daarna?

Kinderen die met de klas naar de bib komen krijgen een introductie op maat. Op het
einde van zo’n intro krijgen ze ook een leuke spaarkaart mee naar huis (zie bijlage). De
eerste stempel op de kaart krijgen ze bij het klasbezoek. Daarna kunnen ze individueel
verder sparen.

De bedoeling is dat ze na het klasbezoek extra geprikkeld zijn om naar de bibliotheek te
gaan in hun vrije tijd.  Bij een volle spaarkaart krijgen ze een leuk gadget en komen ze op
het eind van de zomer in aanmerking voor één superprijs: de Willie Wonkaprijs. 

Dit jaar werden er zo'n 400 volle kaarten binnengebracht. Daaruit werd één winnaar
getrokken: Nil Tarragona mocht op 6 september 2017 zijn prijs komen ophalen in de
bibliotheek van Ledeberg. Hij mocht de hele klas, zijn familie en vriendenkring uitnodigen
voor een feestje. Hij kreeg een leuke draagtas van de bib met allemaal gadgets in én
een boekenbon.

http://persruimte.stad.gent/3.%20Basisonderwijs/Klasintroducties/WG%20Klasbezoeken/bladwijzer-stempelkaart%202.pdf


Nil Tarragona ontvangt de prijs

Nieuw schooljaar, vernieuwd scholenaanbod

Meteen komt een nieuw schooljaar op gang met verse spaarkaarten en een vernieuwd
aanbod voor Gentse scholen. Een groep bibliotheekmedewerkers heeft onder
begeleiding van de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool het bestaand aanbod
grondig geëvalueerd en bijgewerkt waar nodig:

Alle filialen gebruiken nu eenzelfde aanpak.

De introducties zijn opgesteld volgens het principe van de doorlopende leerlijn waarbij het
elk jaar iets specifieker en iets moeilijker wordt.
De introducties beantwoorden nu beter aan de leerdoelen van het onderwijs.

Concreet betekent het dat de kennis over de bibliotheekwerking systematisch wordt
opgebouwd volgens de leeftijd en de klas:
 



Kleuters: 'Naar onze vriendjes in de bibliotheek', boekjes ontdekken en luisteren naar
een verhaal
Eerste graad: Bib-safari, dierensporen volgen naar de mooiste plekjes en schatten
Tweede graad: Bibslag, een leuk spel om boeken en films te vinden
Derde graad: Bibster, een spannend spel op tablet om de bib te leren kennen

Daarnaast blijft dit aanbod:

Lenen met een klaskaart
Specifieke collecties: 'o mundo' anderstalige boekjes, kamishibai-vertelplaten, Gopress
krantenarchief ...
Activiteiten: spel en tentoonstelling Gansanders (Rasa vzw), Jeugdboekenmaand …

Info voor leerkrachten

Leerkrachten zijn welkom op de info-avond voor het basisonderwijs op donderdag 7
september om 19 uur in Bibliotheek De Krook. Info en inschrijvingen:
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent.
Alle informatie is ook te vinden op de website en in de brochure (zie link hieronder). Met
extra vragen kunnen leerkrachten terecht bij bibliotheek.scholenwerking@stad.gent.

Informatie
Jan Dhooge, Bibliotheek Gent, tel. 09 323 68 82, e-mail
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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