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Voorwoord

Geachte directie,
Beste leerkrachten,

Een samenleving heeft alle baat bij geletterde, lees- en taalvaardige 
burgers. Vandaar ook dat leesplezier, geletterdheid, informatie verzamelen 
en kritisch beoordelen prominent in de doelstellingen van de Bib terug 
te vinden zijn. Dat de bibliotheek ook in haar activiteitenaanbod sterk 
inzet op het overbrengen en uitdragen van deze vaardigheden zal dan ook 
niet verbazen. We creëren een vruchtbare leescultuur die steunt op een 
divers en rijk aanbod via collectie, infrastructuur, activiteiten op maat en 
persoonlijke begeleiding. We streven ernaar de jonge lezers het plezier 
van het lezen te laten ontdekken. In dialoog met het onderwijs wil de 
bibliotheek op deze manier een stevig fundament leggen om tot een 
levenslang en levensbreed resultaat te komen.

De brochure die u in handen heeft, bevat alle hefbomen om onze 
gezamenlijke ambities waar te maken. Voor elke leeftijd, van 3 tot 18 jaar, 
vindt u rondleidingen en activiteiten op maat. Het volledige aanbod vertrekt 
vanuit essentiële competenties en waarden zoals: gericht informatie 
zoeken in beschikbare bronnen, kritisch omgaan met informatie, mediawijs 
worden, taalvaardigheid, leesplezier, samenwerken, etc. In combinatie 
met een stimulerende omgeving en enthousiaste begeleiding vormt een 
regelmatig bezoek aan de bibliotheek een onschatbare meerwaarde voor 
elke leerling.

Trots stellen wij ons educatief jaarprogramma voor en kijken ernaar uit u 
en uw leerlingen tijdens het schooljaar 2019-2020 te mogen ontvangen 
met verrassende, leerrijke en inspirerende momenten in de Bib. Zo werken 
we samen om elk kind en elke jongere de kans te geven zijn of haar 
talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen.

Het bibliotheekteam
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VERTELLINGEN
VOOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS





De Verteltantes (An De Leenheer en 
Magda Vandewalle) zijn twee vriendelijke,  
pittige,  ondernemende en expressieve 
dames. Beide actrices behaalden naast 
een diploma in dramatische kunst een 
pedagogisch diploma. Ze voelen zich 
dus opperbest op een podium én voor 
een groep kinderen. Met hun ervaring in 
het Deeltijds Kunstonderwijs weten ze 
als geen ander hoe een jong publiek te 
enthousiasmeren.
Het duo laat kinderen ontdekken hoe 
fijn het is om te spelen met taal, te 
fantaseren, zich expressief uit te drukken 
en te communiceren.

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

VOORLEESWEEK
van 16 tot 24 november 2019

De Bib wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling 
en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij 
jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al kunnen lezen.

RAFKES LEESRACE
De Verteltantes

Grote letters, kleine letters, van plastic en van hout, in rood, in geel, in groen en 
blauw, van zilver en van goud,… Rafke en De Verteltantes verzamelen er zoveel 
mogelijk.  Met letters kun je immers veel doen: woordjes en zinnen maken, liedjes, 
gedichten, toneelstukjes en verhalen verzinnen of leuke, gekke en soms droevige 
berichten schrijven.

PRAKTISCH
derde kleuterklas,
eerste en tweede leerjaar
50 minuten

donderdag 14 november 2019
om 9u30, 10u40 en 13u30

vrijdag 15 november 2019
om 9u30 en 10u40

maandag 18 november 2019
om 9u30, 10u40 en 13u30

donderdag 21 november 2019
om 9u30, 10u40 en 13u30

Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
sint-niklaas.bibliotheek.be/
vertellingenbasis

PRAKTISCH
derde kleuterklas,
eerste en tweede leerjaar
50 minuten

donderdag 14 november 2019
om 9.30 uur, 10.40 uur en 13.30 uur

vrijdag 15 november 2019
om 9.30 uur en 10.40 uur

maandag 18 november 2019
om 9.30 uur, 10.40 uur en 13.30 uur

donderdag 21 november 2019
om 9.30 uur, 10.40 uur en 13.30 uur

Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten6



LAGER ONDERWIJS

LETTERBEKKEN

Elk jaar organiseert de Bib in het vroege voorjaar een reeks auteurslezingen voor het 
basisonderwijs, gebundeld onder de naam ‘Letterbekken’.

PIETER GAUDESABOOS
Letterbekken

Walter is moe. Hij slaapt in het zwembad, op het speelplein, in het aquarium, op 
zijn verjaardagsfeestje, in de regen. Niets houdt hem wakker. ‘Word wakker Walter!’ 
roepen oma, ouders en de politieman. Het helpt niets. Van een professor over een 
basketteam tot een kriebelende robot, niemand kan hem helpen. Tot die ene avond…

Pieter verwelkomt de kinderen in de Bib, vertelt over zichzelf en zijn werk en 
projecteert ondertussen uit zijn boeken. Tussendoor neemt hij jullie mee naar zijn 
tentoonstelling ‘Word wakker Walter!’ doorheen de Bib.
Hierna gaan de kinderen aan de slag en maken ze zelf het allerkleinste boekje ter 
wereld.

Pieter Gaudesaboos werd bekend in de 
kinderboekenwereld met pareltjes als 
‘Roodlapje’, ‘Negen schijfjes banaan’ en 
‘Linus’. Hij gebruikt digitale technieken 
en toch ademt zijn werk een nostalgische 
sfeer uit. Hij heeft een compleet nieuwe, 
eigen beeldtaal ontwikkeld en werd 
daarvoor meermaals bekroond.

PRAKTISCH
eerste en tweede leerjaar
60 minuten

donderdag 12 maart 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

donderdag 19 maart 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten



Luk Depondt is auteur van poëzie, 
prentenboeken en verhalen voor 
kinderen van twee tot twaalf jaar. In zijn 
werk nemen gevoelens een belangrijke 
plaats in. Voor kinderen begeleidt hij 
ateliers over kinderliteratuur al dan niet 
in combinatie met muzisch werken en… 
klassieke muziek. 

Depondt is medeoprichter van het 
‘Centrum voor ErvaringsGericht 
Onderwijs’ (CEGO). Hij verzorgt lezingen 
en workshops voor leerkrachten over 
kinderliteratuur, kunsteducatie,  klassieke 
muziek en muzisch werken.

LAGER ONDERWIJS

LUK DEPONDT
Letterbekken

Poëzie en muziek in samenklank
Luk brengt tijdens deze lezing een selectie uit zijn 200 gedichten. De kinderen 
krijgen ondertussen bijpassende stukjes (klassieke) muziek te horen. 
Nadien gaan ze speels aan de slag met ritme, klank, emotie en sfeer van de gedichten 
en de muziek. Wat maakt dat déze muziek al dan niet past bij dít gedicht?

Luk Depondt werkt met grote prentenboeken en/of met projectie van teksten en 
afbeeldingen. De kinderen kunnen actief participeren en hun beleving muzisch 
verwerken. Op die manier zijn de lezingen ook voor taalzwakke kinderen toegankelijk.

PRAKTISCH
derde en vierde leerjaar
60 minuten

maandag 20 januari 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

maandag 27 januari 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten
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LAGER ONDERWIJS

KARLA STOEFS
Letterbekken

Aluna
Ieder boek van Karla begint met een vraag. Hoe denkt een psychopaat? Wat als je kind 
doodziek is? Waarom dromen we? Hoe moeten we verder met al die milieuproblemen?
Om een antwoord te vinden op die laatste vraag, las Karla zelf een stapel boeken. 
Ze las over de Kogi indianen, die in het hooggebergte van Colombia leven. Hun 
levensmotto is: als je iets neemt van de aarde, moet je haar ook iets teruggeven, want 
alles draait om evenwicht. De moderne maatschappij houden ze bewust op afstand.
Karla wou zelf ervaren hoe die indianen leven. Ze trok haar stapschoenen aan, tilde 
haar rugzak op en zocht het volk op. Terug thuis schreef ze over deze bijzondere 
ontmoeting het boek ‘Aluna’.
Karla vertelt over haar nieuwste boek ‘Aluna’. Het verhaal is spannend, gaat over 
indianen, over de redding van het regenwoud en.. . er wordt in gekust!

Karla Stoefs schrijft naast kinder- en 
jeugdboeken ook toneel en kortverhalen. 
Ze debuteert in 2004 met ‘Voor altijd 
bij jou’, waar ze meteen de Kinder- en 
Jeugdjuryprijs mee wint. 
De auteur roept met haar verhalen 
belangrijke vragen op die de lezers niet 
onberoerd laten. Ze creëert getypeerde 
personages die net daardoor levensecht 
aanvoelen en schrijft vlotte verhalen 
om bij weg te dromen. 

PRAKTISCH
vijfde en zesde leerjaar
60 minuten

vrijdag 17 januari 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

vrijdag 24 januari 2020
om 9 uur, 10.30 uur en 13.30 uur

Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten



Studenten van het tweede jaar 
lerarenopleiding Lager Onderwijs van 
Hogeschool Odisee werken een creatieve 
en leerrijke activiteit uit rond ‘Kunst’, het 
thema van de Jeugdboekenmaand waarin 
leesplezier en leesbevordering centraal 
staan.

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

ZOEKEN 
IN BOEKEN
I.s.m. studenten lerarenopleiding 
Odisee - Campus Waas

PRAKTISCH
tweede en derde kleuterklas,
eerste en tweede leerjaar
60 minuten

vrijdag 3 april 2020
om 14 uur
Hoofdbib en Campus Odisee

vrijdag 24 april 2020
om 14 uur
Hoofdbib en Campus Odisee

vrijdag 8 mei 2020
om 14 uur - Hoofdbib

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten

PRAKTISCH
vierde en zesde leerjaar
50 minuten

dinsdag 3 maart 2020
om 13.20 uur en 14.20 uur

dinsdag 10 maart 2020
om 13.20 uur en 14.20 uur

dinsdag 17 maart 2020
om 13.20 uur en 14.20 uur

Hoofdbib, Bib Clementwijk, Bib 
Nieuwkerken, Bib Belsele en Bib Sinaai

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten

Met veel enthousiasme staan de 
eerstejaarsstudenten lerarenopleiding 
Lager Onderwijs van Hogeschool Odisee 
elk jaar op de planken. Vertellen, voorlezen, 
drama en muziek, niks ontbreekt in deze 
wervelende voorstelling vol humor en 
interactie. 
Kortom, een fel gesmaakte klassieker!

MUZISCHE
VOORSTELLING
I.s.m. studenten lerarenopleiding 
Odisee - Campus Waas



LAGER ONDERWIJS

OKAN VERTELT
Leerlingen uit de OKAN-klas vertellen verhalen over kleuren.

Anderstalige nieuwkomers en de verhalen 
uit hun land van herkomst: hier gaan de 
onthaalklassen secundair onderwijs een 
schooljaar lang mee aan de slag.
Het resultaat van dit project hoor je in 
een reeks boeiende voorleessessies 
in de Bib. Ter ondersteuning van de 
voorleesmomenten werden de zeven 
mooiste verhalen visueel vormgegeven 
tot Kamishibai vertelplaten.
Als extraatje krijgt elke groep een boekje 
mee om de verhalen nog eens rustig te 
lezen in de klas.

PRAKTISCH
eerste en tweede leerjaar
60 minuten

Hoofdbib

dinsdag 2 juni 2020
om 9.30 uur, 10.30 uur en 14 uur

woensdag 3 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

donderdag 4 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

Bib Belsele

vrijdag 12 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

Bib Clementwijk

woensdag 10 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

Bib Nieuwkerken

donderdag 11 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

Bib Sinaai

dinsdag 9 juni 2020
om 9.30 uur en 10.30 uur

INSCHRIJVEN:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten

MUZISCHE
VOORSTELLING
I.s.m. studenten lerarenopleiding 
Odisee - Campus Waas



KLASSIKAAL UITLENEN 
en
RONDLEIDINGEN
VOOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS





HOE LEUK DE BIB OOK 
IS, HET BLIJFT EEN BIB 
EN GEEN SPEELTUIN.
ALS LEERKRACHT STA JE 
IN VOOR EEN ORDELIJK 
EN RUSTIG VERLOOP VAN 
HET BEZOEK.

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Op maandag, dinsdag en woensdag kan je in de Hoofdbib terecht voor alle 
rondleidingen.
Donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor het klassikaal uitlenen.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
alle klassen
ongeveer 30 minuten

enkel op donderdag en vrijdag

AANVRAGEN: 
(min. 2 weken vooraf)
bibliotheek@sint-niklaas.be of saskia.
altruye@sint-niklaas.be

KLASSIKAAL 
UITLENEN
IN DE HOOFDBIB

Een bezoek met de klas aan de Bib is 
voor elk kind een hele belevenis. Er is 
voor elk wat wils!
Beginnende lezers vinden er een groot 
aanbod aan eerste leesboekjes, meer 
geoefende lezers grasduinen graag in 
onze ruime collectie.
Je komt na afspraak met je leerlingen 
naar de Bib om samen boeken uit te 
lenen. Onze medewerkers helpen je heel 
graag verder.
Plan je een klasontlening in de Bib? 
Vraag dan vooraf een klaskaart aan 
waarmee je gratis maximum 50 boeken 
kan uitlenen in klasverband. 
Hiertoe vul je een formulier in dat je kan 
downloaden op: 
https: //sint-niklaas.bibliotheek.be/
lerarenkaart of afhalen aan de infobalie.
Let wel: de regels met betrekking tot 
uitleentermijn, verlies of beschadiging 
blijven dezelfde als die voor een gewone 
lenerskaart.
De aanvraag voor deze klaskaart dien je 
zelf elk schooljaar opnieuw in.

14



KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

DE ZEVENKLAPPER

De school van vandaag streeft ernaar leerlingen op te leiden tot mondige, 
nieuwsgierige en vaardige jongeren. Informatie, kennis en literaire vaardigheden zijn 
hierbij sleutelwoorden.
Ook de Bib wil graag participeren in dit proces.
Met De Zevenklapper zetten we hiervoor zeven doordachte stappen. We begeleiden 
de kinderen tijdens een traject van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar en 
leren hen zelfstandig hun weg te vinden in het immense informatieaanbod als 
voorbereiding op het secundair onderwijs.

De Zevenklapper vraagt een engagement van de school vermits de Bib elk jaar 
voortbouwt op de vergaarde kennis en vaardigheden uit de vorige rondleidingen.

Wat mag je verwachten?

EERSTE GRAAD: wat is een Bib, 
waar staan de verschillende soorten 
boeken, hoe kies je een leuk boek, de 
vijfvingertest, hoe ga je met boeken om, 
hoe leen je een boek uit.
TWEEDE GRAAD: hoe staan de boeken 
gerangschikt in de Bib, verschillende 
genres, kenmerken van een boek, fictie/
non-fictie, leesplein, hoe gedraag je je 
in de Bib, hoe zet je boeken terug die je 
niet kiest, eenvoudig gebruik catalogus.
DERDE GRAAD: hoe staan de boeken 
gerangschikt in de Bib, fictie/non-fictie,
daisy-boeken, tijdschriften, gebruik 
catalogus, kennismaken met 
verschillende informatiebronnen, wat 
zijn betrouwbare bronnen, hoe vinden 
we iets terug in een boek (index, register, 
woordenboek), zelfstandig informatie 
opzoeken én vinden.

IN DE HOOFDBIB GEVEN 
WE ENKEL OP MAANDAG, 
DINSDAG EN WOENSDAG 
RONDLEIDINGEN
OP AFSPRAAK

IN DE FILIALEN GEVEN 
WE RONDLEIDINGEN
OP AFSPRAAK

15



KLEUTER ONDERWIJS

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
derde kleuterklas
45 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
derde kleuterklas
45 minuten

Er kan ook gekozen worden voor de 
Muzikale Rugzak.

AANVRAGEN: 
contactgegevens zie pagina 25

DERDE KLEUTERKLAS
KENNISMAKING MET DE BIB
De Zevenklapper

EEN BOEK VOOR BEER

Beer gaat voor de allereerste keer naar de Bib. Het is er zo groot en er staan 
zoveel boekjes… Hoe moet hij nu een leuk boek uitzoeken? Aan de hand van een 
fotozoektocht gaan de kleuters op zoek naar puzzelstukjes en maken ze stap voor 
stap kennis met het aanbod van de jeugdbib. Kunnen de kleuters alle puzzelstukjes 
verzamelen en ontdekken welk boekje Beer graag wil lezen?

Deze activiteit wordt afgesloten met 
een kamishibaiverhaal.

16



LAGER ONDERWIJS

EERSTE LEERJAAR
KENNISMAKING MET DE BIB
De Zevenklapper

VOS EN HAAS

Leren lezen is één van de belangrijkste pijlers van het eerste leerjaar. Tijdens het Vos 
en Haasspel maken de leerlingen kennis met het aanbod voor de jongste leerlingen 
van de lagere school. Eerst wordt heel kort het praktische gebruik van de Bib 
voorgesteld. Dan maken de leerlingen kennis met de eerste leesboekjes, weetboeken, 
sprookjes, gedichten en stripverhalen om daarna zelf aan de slag te gaan!

Deze activiteit wordt afgesloten met een kamishibaiverhaal.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
eerste leerjaar 
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (vanaf januari, niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
eerste leerjaar
60 minuten

AANVRAGEN: 
contactgegevens zie pagina 25

BIBMEMORY

De Bib ontwikkelde een originele 
variant op het populaire memoryspel. 
De speelkaarten zijn verrijkt met 
meerkeuzevragen en foto’s over het 
gebruik van de Bib. Op die manier 
maken de leerlingen op een speelse 
wijze kennis met de spelregels van de 
Bib. Tijdens het spel wordt de klas in 
2 groepen gesplitst. Eén groep luistert 
naar een verhaal (door de leerkracht 
voorgelezen), de andere groep speelt 
samen met de Bibbegeleider het spel.



LAGER ONDERWIJS

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
tweede leerjaar
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
tweede leerjaar
60 minuten

AANVRAGEN: 
contactgegevens zie pagina 25

TWEEDE LEERJAAR
WELK BOEK KAN IK AL LEZEN?
De Zevenklapper

BOEKENBEESTTEST

Wist je dat de boekenbeesten nooit ver uit de buurt zijn? Soms zijn Griddle of Histor 
bij je, dan weer Giechel, Dwarrel of de anderen. Met de boekenbeesttest kun je 
uitmaken welk van de negen beesten er vandaag in jou zit. Zo weet je meteen welke 
boeken het best bij jou passen.
We spelen met de kinderen een heuse boekenbeestenquiz! Zo leren ze zelf een boek 
kiezen uit ons rijk aanbod.

Tijdens dit bibmoment geven we voorrang aan het zoeken in boeken en het bijhorende 
leesplezier.

18



LAGER ONDERWIJS

DERDE LEERJAAR
JEUGDBOEKENMAANDSPEL
De Zevenklapper

KUNST

In maart, tijdens de Jeugdboekenmaand,  presenteert de Bib naar jaarlijkse gewoonte 
een leuk en leesbevorderend spel rond boeken (uiteraard), aangepast aan het thema. 
We laten de leerlingen zelfstandig werken met een boekje als leidraad, elk op zijn/
haar eigen tempo en volgens zijn/haar eigen interesses. 
Leerlingen een aangename tijd tussen de boeken bezorgen is de opzet van dit spel.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
derde leerjaar 
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (enkel in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
derde leerjaar
60 minuten

AANVRAGEN: (enkel in maart)
contactgegevens zie pagina 25



LAGER ONDERWIJS

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
vierde leerjaar
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
vierde leerjaar
60 minuten

AANVRAGEN: 
contactgegevens zie pagina 25

VIERDE LEERJAAR
HOE VIND IK HET JUISTE BOEK?
De Zevenklapper

BIPEDIA

Tijd voor een nieuwe categorie! Met Bipedia laten we de leerlingen kennis maken 
met het aanbod voor hun leeftijd.
Na een korte herhaling over het praktische gebruik van de Bib, concentreren we ons 
op de catalogus en verkennen we de collectie: hoe staan de boeken op het rek? Hoe 
kan ik een boek vinden?
Elke leerling gaat zelf aan de slag met een persoonlijk boekje vol opdrachten. Na het 
invullen daarvan zijn ze er helemaal klaar voor en vinden ze zelfstandig het juiste 
boek voor een spreekbeurt of boekbespreking.
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LAGER ONDERWIJS

VIJFDE LEERJAAR
JEUGDBOEKENMAANDSPEL
De Zevenklapper

KUNST

In maart, tijdens de Jeugdboekenmaand,  presenteert de Bib naar jaarlijkse gewoonte 
een leuk en leesbevorderend spel rond boeken (uiteraard), aangepast aan het thema. 
We laten de leerlingen zelfstandig werken met een boekje als leidraad, elk op zijn/
haar eigen tempo en volgens zijn/haar eigen interesses. 
Leerlingen een aangename tijd tussen de boeken bezorgen is de opzet van dit spel.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
vijfde leerjaar 
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (enkel in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
vijfde leerjaar
60 minuten

AANVRAGEN: (enkel in maart)
contactgegevens zie pagina 25



LAGER ONDERWIJS

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
zesde leerjaar
90 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be

PRAKTISCH VOOR DE FILIALEN
zesde leerjaar
60 minuten

In de filialen kan enkel gekozen 
worden voor het Trivial Pursuitspel.

AANVRAGEN: 
contactgegevens zie pagina 25

ZESDE LEERJAAR
KLAAR VOOR HET SECUNDAIR?
De Zevenklapper

BIBSTER STORY

Na een uitgebreide rondleiding krijgen de leerlingen nog een uurtje de tijd om 
zelfstandig aan de slag te gaan met Bibster Story. 
Een bibmedewerker begeleidt het spel, de leerlingen spelen in teams van 2 tot 4 
personen en krijgen opdrachten via een tablet. Het team dat de opdrachten het best 
uitvoert, wint het spel. Tijdens het spel leren de spelers de collectie en de Bib op 
een interactieve manier kennen: verrassende boeken of dvd’s, de werking van de 
catalogus, enzovoort.

Bibster Story kan enkel in de Hoofdbib  
aangevraagd worden.
In de filialen bieden we nog steeds het 
Trivial Pursuitspel aan om de leerlingen 
helemaal klaar te stomen voor het 
secundair onderwijs!
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LAGER ONDERWIJS

BUITENGEWOON TOF IN DE BIB!
Speciaal voor buitengewone kinderen

We maken het buitengewoon gezellig in onze bibliotheek. Samen met de leerkracht 
bedenken we een bibmoment op maat: gezellig een verhaal lezen, op zoek gaan naar 
mooie materialen in de bibliotheek, spelenderwijs de bibregels ontdekken.
Het kan allemaal!

We maken er samen een gezellig, leerrijk en buitengewoon bezoek van.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
alle niveaus van het buitengewoon 
onderwijs 
60 minuten

enkel op maandag, dinsdag of 
woensdag (niet in maart)

AANVRAGEN: 
(wees er snel bij want de beschikbare 
plaatsen zijn beperkt)
veerle.vanaken@sint-niklaas.be





KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

KLASSIKAAL UITLENEN EN 
RONDLEIDINGEN IN BIBFILIALEN

In onze bibfilialen Belsele, Clementwijk, Nieuwkerken, Reynaert en Sinaai kan 
je ook terecht voor klassikale uitleningen en kan je eveneens deelnemen aan ‘De 
Zevenklapper’ (zie pagina 15 e.v.). 
Hiervoor spreek je af met de verantwoordelijke van het filiaal.

Bib Belsele
Rondleidingen en klassikale uitleningen op aanvraag
Klassikale uitleningen enkel mogelijk op dinsdagnamiddag,  woensdagvoormiddag 
en vrijdagnamiddag
Contact: bib.belsele@sint-niklaas.be

Bib Clementwijk
Rondleidingen en klassikale uitleningen op aanvraag
Klassikale uitleningen enkel mogelijk op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag
Contact: bib.clementwijk@sint-niklaas.be

Bib Nieuwkerken
Rondleidingen en klassikale uitleningen op aanvraag
Klassikale uitleningen enkel mogelijk op dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag
Contact: bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be

Bibpunt Reynaert
Rondleidingen en klassikale uitleningen op aanvraag
Klassikale uitleningen enkel mogelijk op vrijdagnamiddag
Contact: bib.reynaert@sint-niklaas.be

Bib Sinaai
Rondleidingen en klassikale uitleningen op aanvraag
Klassikale uitleningen enkel mogelijk op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag
Contact: bib.sinaai@sint-niklaas.be

Alle adressen vind je op pagina 34 van deze brochure.
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LAGER ONDERWIJS

#GEKAFT
Alle klassen lager onderwijs
I.s.m. BiblioWaas

Zien je schoolboeken er maar saai uit? Tijd om daar verandering in te brengen! Op 
woensdag 4 september kaften we samen jouw boeken in de bibliotheek. 
Wij zorgen voor gratis origineel kaftpapier, scharen, kleefband en een fantastische 
tekenaar die iets op jouw kaftpapier tekent. Steek je handen uit de mouwen en geef 
je schoolschriften en –boeken zelf een hip jasje. Alle ouders mét kinderen vanaf 6 
jaar zijn welkom.

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
alle klassen lager onderwijs
ongeveer 30 minuten

woensdag 4 september 2019 
tussen 13.30 uur en 16 uur

JEUGDBOEKENVERKOOP

Verdient de klasbibliotheek een opfrisbeurt? Dan hebben we goed nieuws! 
Op zondag 15 maart 2020 vindt tijdens de Bibparade (van 9.30 tot 12.30 uur) de 
jeugdboekenmarkt plaats. Hier worden afgevoerde bibliotheekmaterialen te koop 
aangeboden.

Alle materialen aangekocht voor de klas worden gefactureerd aan de school en 
nadien verrekend. 

Wegens te weinig aanbod organiseren we dit jaar geen extra voor- en naverkoop voor 
scholen.

LEERKRACHTEN



KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

EXPO PIETER GAUDESABOOS
Word wakker walter

PRAKTISCH VOOR DE HOOFDBIB
tweede en derde kleuterklas
eerste en tweede leerjaar
60 minuten

Van 2 maart 2020 tot 1 april 2020

De expo is vrij toegankelijk tijdens de 
openingsuren van de Bib, maar graag 
op voorhand een seintje. 
Het eerste en tweede leerjaar kan er 
ook voor kiezen om aan deze expo een 
lezing met Pieter te koppelen.
(zie pagina 7)

Een prettig gestoorde expo over slapen
Illustraties: Pieter Gaudesaboos - Productie: Bibliotheek Genk

Walter is moe. Hij slaapt in het zwembad, op het speelplein, in het aquarium, op 
zijn verjaardagsfeestje, in de regen. Niets houdt hem wakker. ‘Word wakker Walter!’ 
roepen oma, ouders en de politieman. Het helpt niets. Van een professor over een 
basketteam tot een kriebelende robot, niemand kan hem helpen. Tot die ene avond…

Pieter Gaudesaboos werd bekend in de kinderboekenwereld met pareltjes als 
‘Roodlapje’, ‘Negen schijfjes banaan’ en ‘Linus’. Hij gebruikt digitale technieken en 
toch ademt zijn werk een nostalgische sfeer uit. Hij heeft een compleet nieuwe, eigen 
beeldtaal ontwikkeld en werd daarvoor meermaals bekroond.

Zijn werk spreekt een zeer groot publiek aan en kan de basis zijn voor een vrij 
bezoekje met de klas aan de Bib. We voorzien hiervoor een lesmap met mogelijke 
opdrachten geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.



LEERKRACHTEN

LEZING DANIËLLE DANIËLS
Voor leerkrachten van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar
I.s.m. BiblioWaas

VOLDOENDE GELETTERD NAAR HET EERSTE LEERJAAR
De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is niet voor alle kinderen 
makkelijk. Een heleboel kinderen verliezen hun motivatie om te leren lezen door een 
moeilijke start in het eerste leerjaar. 
Een slechte start blijft lang nazinderen in de schoolcarrière van het kind.

PRAKTISCH
voor leerkrachten van 
de derde kleuterklas
het eerste en tweede leerjaar 
ongeveer 90 minuten
Locatie: Museumtheater Sint-Niklaas

maandag 7 oktober 2019 
Broodjes: 17 uur
Lezing: 18 uur

Inschrijvingen starten eind augustus. 

Internationaal vergelijkend onderzoek 
toont aan dat Vlaamse leerlingen 
ondermaats presteren voor begrijpend 
lezen. Naar aanleiding hiervan 
formuleerden onderzoekers een aantal 
aanbevelingen om het begrijpend lezen 
én luisteren doelgericht te onder-
steunen. Op school, maar ook thuis.  
Leerkrachten spelen een belangrijke rol 
bij het goed en vooral graag leren lezen.
Daniëlle Daniëls overtuigt je in een wip 
waarom voorlezen belangrijk is voor het 
leren lezen en hoe voorlezen kinderen 
helpt om technisch beter te leren lezen. 
Ben jij gebrand op concrete tips om 
het begrijpend luisteren en lezen te 
verbeteren?  
Schrijf dan snel in voor deze lezing.

Daniëlle Daniëls is onderwijzeres, remedial teacher en procesbegeleider van 
kinderen met leesproblemen. Ze heeft heel wat expertise opgebouwd om kinderen, 
leerkrachten, studenten, ouders en onthaalgezinnen te stimuleren tot voorlezen en 
lezen. Ze zetelde vele jaren in de jury van de Beste Boekenjuf/meester en geeft advies 
aan kinderboekenuitgeverijen. Zij is de inhoudelijke trekker van het leesproject 
‘Kwartiermakers’.
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PRAKTISCHE INFO

INSCHRIJVEN

Voor vertellingen kan je inschrijven tot zondag 8 september 2019.
Wacht evenwel niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt – wij zijn gebonden aan 
een maximum aantal deelnemers. Het moment van inschrijven is bepalend bij de 
toekenning. Midden september ontvang je een bevestigingsformulier. Gelieve de 
data, uren en het aantal leerlingen nauwkeurig na te kijken. Na ondertekening stuur 
je dit formulier zo snel mogelijk terug en is je inschrijving definitief!

Rondleidingen kunnen gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden, minimum 
4 weken voor de datum waarop je een bezoek wil plannen.

Klassikale uitleningen kunnen gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden, 
minimum 2 weken vooraf.

TARIEVEN

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. Voor vertellingen die definitief 
zijn toegekend en nadien nog worden geannuleerd, zien we ons verplicht om een 
forfaitair bedrag van 50 EUR aan te rekenen.
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SPELREGELS VERTELLINGEN

VOORAF
Omdat het aangenamer luisteren en spreken is als het publiek op de hoogte is, 
vragen wij, samen met de auteurs, om de leerlingen voor te bereiden. Wij vragen de 
leerkrachten om met de leerlingen één of meer werken van de betreffende auteur te 
lezen en enkele vragen te formuleren.
Gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn, minstens 15 minuten voor aanvang.

TIJDENS
Drank, eetwaren, kauwgom en snoep zijn niet toegelaten in de zaal. Gsm’s worden 
uitgeschakeld. Boekentassen en jassen dienen in de hal te blijven. Waardevolle 
voorwerpen kunnen in een locker. Foto’s mogen enkel genomen worden met 
voorafgaandelijke toestemming van de auteur of het gezelschap.
Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de 
leerlingen. Neem daarom plaats tussen de leerlingen.

ACHTERAF
Laat ons weten wat je van de vertelling vond. Dat kan mondeling, schriftelijk of via 
mail. Wij houden rekening met je mening en stellen elke suggestie op prijs. En als het 
goed was, mag het ook gezegd worden. 

33



PRAKTISCHE INFO

CONTACT

Vragen i.v.m. vertellingen (Hoofdbib en Filialen):
Veerle Van Aken
03 778 33 97
bibpubliekswerkingjeugd@sint-niklaas.be of veerle.vanaken@sint-niklaas.be

Vragen i.v.m. rondleidingen (Hoofdbib):
Veerle Van Aken
03 778 33 97
bibpubliekswerkingjeugd@sint-niklaas.be of veerle.vanaken@sint-niklaas.be

Vragen i.v.m. klassikale uitleningen (Hoofdbib):
Saskia Altruye
03 778 34 25
bibliotheek@sint-niklaas.be of saskia.altruye@sint-niklaas.be

Vragen i.v.m. klassikale uitleningen en rondleidingen (Filialen):
Filiaalverantwoordelijke

ADRESSEN

HOOFDBIB

de Bib Sint-Niklaas
03 778 34 00
bibliotheek@sint-niklaas.be
H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas

FILIALEN

Bib Belsele
Tel. 03 778 34 36
bib.belsele@sint-niklaas.be
Belseledorp 76, 9111 Belsele



Bib Clementwijk
Tel. 03 778 34 33
bib.clementwijk@sint-niklaas.be
Frans van Cauwelaertlaan 177, 9100 Sint-Niklaas

Bib Nieuwkerken
03 778 34 32
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be
Pastorijstraat 50, 9100 Nieuwkerken

Bibpunt Reynaert
03 778 34 31
bib.reynaert@sint-niklaas.be
Reynaertpark 254, 9100 Sint-Niklaas

Bib Sinaai
03 778 34 37
bib.sinaai@sint-niklaas.be
Edgar Tinelstraat 31, 9112 Sinaai

INTERNET

Website
https://sint-niklaas.bibliotheek.be

Catalogus
https://sint-niklaas.bibliotheek.be

Facebook
www.facebook.com/bibsintniklaas

Twitter
www.twitter.com/bibsintniklaas

Bibzine
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/nieuwsbrieven
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de Bib Sint-Niklaas
H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas

03 778 34 00 | bib.sint-niklaas.be


