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Beste leerkracht

De Bib is van iedere leerkracht en is 

er voor iedere leerkracht. Wij bouwen 

aan een laagdrempelige bibliotheek 

voor jou en je leerlingen. Daarnaast 

ondersteunen we de leerkrachten op 

Kalmthoutse scholen waar het kan.

Het leesplezier stimuleren en de 

leesmotivatie verhogen, zijn onze 

prioriteiten.

In deze informatiefolder bundelen we 

al onze diensten die gericht zijn op het 

onderwijs.  

  

We wensen je een heel fi jn schooljaar!

Team Bib Kalmthout

 “Ik denk dat jullie leraars en 

bibliotheken jonge mensen 

heel goed warm weten te 

maken voor lezen, jullie 

hebben op dat vlak een 

enorme traditie.” 

- Anthony Horowitz

kalmthout.bibliotheek.be

bibopschool@kalmthout.be 

BibKalmthout
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ALGEMEEN

NIEUWS

BIBLIOTHEEK KALMTHOUT

	f Kerkeneind 23

	f 03 666 54 32

JEUGDBIB NIEUWMOER

	f Nieuwmoer-Dorp 12

	f 03 677 05 93

LERARENKAART 

	f Jouw lerarenkaart ligt vanaf januari 2022 voor je klaar in de Bib. Meer informatie en 

alle voordelen vind je op www.klasse.be/lerarenkaart.

	f Afhalen kan tot 30 juni 2022.

IEDEREEN LEEST

Basisschool St. Jozef doet samen met 36 andere Vlaamse scholen mee aan een traject 

van Iedereen Leest.  De boekencollectie van de school wordt onder handen genomen 

met de bedoeling een kwalitatieve leesomgeving te realiseren of verder uit te bouwen.  

Nieuwsgierig naar dat project? Neem dan een kijkje op www.iedereenleest.be
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INTRODUCTIE VOOR JOUW KLAS

Wil je je leerlingen graag laten kennismaken met de Bib? Dat kan! Om alles goed te 

kunnen voorbereiden, vragen we je om minimaal 4 weken op voorhand een introductie  

of een rondleiding in de Bib aan te vragen.

	f Bieblo helpt ieder kind aan het ideale boek. Spelenderwijs vinden kinderen (6 - 11 

jaar) een boek dat echt aansluit bij hun interesses. Door te klikken op hun voorkeuren, 

selecteren ze boeken die hen aanspreken. Het resultaat is een boekenlijstje met acht 

titels (covers) die op dat moment effectief aanwezig zijn in de Bib. Binnen de minuut 

hebben ze goede boekentips te pakken...

	f Bieblo is een ideaal hulpmiddel als voorbereiding op een klasbezoek aan de Bib. 

	f Voor boekentips van Bieblo in Bib Kalmthout:  

https://bieblo.be/#/kalmthout/kalmthout

	f Voor boekentips van Bieblo in Jeugdbib Nieuwmoer:  

https://bieblo.be/#/kalmthout/nieuwmoer

BIEBLO – BOEKENTIPS OP MAAT

BOEKENZOEKER

Ook via www.boekenzoeker.be kunnen kinderen 

en jongeren van 3 tot 18 jaar op school of thuis een 

boek zoeken dat bij hem of haar past. Ontdek ook 

alle boekentips voor gamers, OKAN-leerlingen en 

meertalige kinderen.

BIB OP SCHOOL
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BOEKEN VAN DE BIB IN DE KLAS?

Scholen lenen gratis boeken bij de Bib. Dit kan op 2 manieren:

VIA KLASUITLEEN

	f Leerlingen komen op regelmatige 

basis in klasverband naar de Bib (in 

Kalmthout of Nieuwmoer) en kiezen 

boeken. Zo maken ze kennis met de 

Bib en leren hoe je een boek zoekt. 

Ons team vindt het erg belangrijk 

dat kinderen vaak in de Bib komen, 

zich er thuis voelen en een bezoek 

als aangenaam ervaren.

	f Een klasuitleen wordt georganiseerd 

op vraag van de leerkracht. In september plannen we dan de bezoeken voor het hele 

schooljaar samen in.  

VIA BOEKENPAKKETTEN

	f De medewerkers van de Bib maken boekenpakketten en houden rekening met 

moeilijkheidsgraad/leesniveaus en met de suggesties van leerkrachten.

	f Ieder trimester krijg je een nieuw boekenpakket en halen we het ‘oude’ op. Als de bak 

niet klaarstaat voor de ophaling, dan breng je die zelf naar de Bib.

PRAKTISCH 

	f Als je boeken van de Bib in de klas wil, dan krijg je van de Bib een klaskaart.  

Die kaart is gratis.

	f Op een klaskaart kunnen geen materialen voor persoonlijk gebruik worden 

uitgeleend.

	f De school is verantwoordelijk voor de geleende materialen. Bij beschadiging of 

verlies rekent de Bib kosten aan.

	f Vragen? Suggesties? Stuur een berichtje naar bibopschool@kalmthout.be.
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WERK JE ROND EEN THEMA?

 THEMAPAKKETTEN

De Bib maakt op vraag ook pakketten rond een thema, zoals natuur, gevoelens, familie, 

heelal, wetenschap… Zo’n pakket telt maximaal 50 materialen.

	f Een thematische boekenbak vraag je aan via bibopschool@kalmthout.be. 

	f Tip: vraag het pakket ruim op voorhand aan.

KANT-EN-KLARE BOEKENPAKKETTEN  

 In de Bib hebben we ook heel wat kant-en-klare boekenpakketten die je meteen kan 

uitlenen. Met toffe thema’s is leesplezier in de klas gegarandeerd. De pakketten maken 

deel uit van het leesbevorderingsproject De Rode Draad. Dat project richt zich op 

kleuters en leerlingen van de basisschool. Leesplezier en het stimuleren van de taal 

voorop. 

	f Een boekenkist van De Rode Draad telt heel wat boeken, andere bijbehorende 

materialen en een handleiding voor de leerkracht. Naar gelang het leerjaar wordt het 

accent op een speelse manier op een onderdeel van het lezen gelegd.

	f Dit is een overzicht van De Rode Draad:

 

	f Kikker een hele bijzondere dag

	f De mooiste vis van de zee

	f Hekselien

	f Bibaboek 

	f Dotties eieren

	f Hazeltje

	f Rikki

	f Woeste Willem

	f Nellie en Cezar

	f Nandi

	f 1ste leerjaar: Letterwinkeltje

	f 2de leerjaar: De spin

	f 2e leerjaar: Oma’s ladenkastje

	f 3e leerjaar: Helden, sterren en 

idolen

	f 4e leerjaar: Kraak de code

	f 5e leerjaar: Eén tegen allen

	f 6e leerjaar: Boeksurvival

KLEUTERS LAGERE SCHOOL

Reserveren doe je via 

bibopschool@kalmthout.be
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EDUCATIEVE PAKKETTEN – MEER DAN LEZEN

Behalve de pakketten die werken rond leesplezier en leesmotivatie bieden we ook 

pakketten aan die educatief en maatschappijgericht zijn. 

Wild van water is een educatief 

project bedoeld om leerlingen meer 

water te laten drinken en voldoende te 

plassen. 

 logogezondplus.be

Weet wat je eet maakt de leerlingen 

van het 3de en 4de leerjaar vertrouwd 

met de herkomst van het eten op 

hun bord en legt de link tussen de 

landbouw en het voedsel in de winkel.

Met kleuters naar de boerderij: 

een bak vol spelletjes waarmee 

kleuters het leven op de boerderij 

ontdekken.

SNAPJE HAPJE  is een informatief spel 

over gezonde voeding voor leerlingen 

uit het lager onderwijs.

ZELF EEN PAKKET SAMENSTELLEN?

Natuurlijk mag je ook zelf een pakket 

rond een thema samenstellen. In de bib 

zijn er lege boekenbakken die je hiervoor 

kan gebruiken. 

Met de STEM landbouwbox  ontdek 

je de wereld van de landbouw 

door doe-opdrachten en proeven, 

filosofische vragen en onderzoek. 

 www.plattelandsklassen.be
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	f De aandacht voor mediawijsheid en ‘fake news’ is voorpaginanieuws. De Bib wil je op 

dat terrein graag ondersteunen. Met het krantenarchief GoPress kan je alle artikels 

van alle Vlaamse kranten gratis lezen. 

	f Het digitale krantenarchief van de Bib kan je raadplegen als je lid bent van de Bib.

	f Let wel: artikels van gisteren en vandaag kan je nog niet zoeken of lezen.

	f Op www.kalmthout.bibliotheek.be vind je alle info.

AUTEURS

LEESJURY

	f Ieder schooljaar organiseert Bib Kalmthout auteurslezingen. En ieder jaar weer levert 

dat inspirerende ontmoetingen tussen schrijvers en leerlingen op. Onder meer Wally 

De Doncker, Mark Tijsmans, Kristien Dieltiens en Jonas Boets waren het afgelopen  

jaar te gast op diverse Kalmthoutse scholen. Voor iedere school betaalt de Bib één 

schrijversbezoek per jaar. 

	f Wil je graag op jouw school een extra schrijversbezoek organiseren? Alle info vind je 

op www.auteurslezingen.be of contacteer Bib Kalmthout. 

ACTIVITEITEN IN DE BIB

	f Voorheen was dit de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, kortweg KJV. Met een nieuwe 

naam en een nieuw jasje slaat de leesclub een nieuwe weg in. Meer leesgroepen, een 

beetje minder boeken en veel meer leesplezier. 

	f Lezers tussen 6 en 18 jaar kunnen zich als jurylid opgeven.

	f Heb jij in jouw klas enthousiaste boekenwurmen? Echte leesbeesten? Maak ze warm 

voor de Leesjury. Meer info: www.deleesjury.be of bibliotheek@kalmthout.be.

WERK JE ROND MEDIAWIJSHEID IN DE KLAS?

8



	f Nog zo’n klassieker is onze Jeugdboekenmaand. Niet alleen voor boekenwurmen en 

leesbeesten. In maart heeft de Bib voor ieder wat leuks, spannends of moois in petto. 

We verklappen nog niets... enkel het thema voor 2022: Helden en schurken.  Meer info 

vind je op www.jeugdboekenmaand.be

JEUGDBOEKENMAAND

CODERDOJO

	f Iedere 4de zaterdag van de maand (m.u.v. december)

	f 14 tot 16.30 uur

	f Van 8 tot 18 jaar

	f Workshop waarin kinderen leren programmeren, 

websites bouwen, arduino ontdekken, apps en spelletjes 

ontwikkelen 

	f Meer info bibliotheek@kalmthout.be
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LEZEN MET EEN LEESPROBLEEM?

f Lezen met een leesprobleem is gewoon niet leuk. Toch is lezen een essentiële 

vaardigheid om goed mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Bib Kalmthout 

heeft voor deze lezers een Makkelijk Lezen Plein (MLP). Daar vinden kinderen van 8 tot 

13 jaar materialen die voor hen het lezen makkelijker maken. 

f Alles staat op het MLP frontaal in het rek. Dat maakt het zoeken naar een boek 

makkelijker.

f De leesboeken staan per genre (humor, avontuur, …) 

f Bij het selecteren van boeken voor het MLP houden we rekening met de 

toegankelijkheid van het verhaal: de hoeveelheid tekst op een blad, lettertype, 

lettergrootte, illustraties …

f Je herkent materialen van het MLP aan de Makkie-sticker.

f Voor ouders en leerkrachten is er een selectie boeken en folders 

over leer- en leesproblemen. Informatie over 

hulpmiddelen om lezen en schrijven makkelijker 

te maken, vind je daar ook.  

f Kijk op www.makkelijklezenplein.be of op 

kalmthout.bibliotheek.be voor meer informatie

f Dyslexie? Dan is de app ‘Ik haat lezen’ een echte 

aanrader voor leerlingen, ouders én leerkrachten. De app 

zit boordevol tips, weetjes, leessuggesties en meer. Meer info: www.ikhaatlezen.be.

f Er zijn ook luisterboeken, Daisy’s, verfi lmde boeken, infomatieve dvd’s en 

weetjesboeken.

Je herkent materialen van het MLP aan de Makkie-sticker.

Voor ouders en leerkrachten is er een selectie boeken en folders 

over leer- en leesproblemen. Informatie over 

Dyslexie? Dan is de app ‘Ik haat lezen’ een echte 

COLLECTIE IN DE BIB
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	f De Luisterpuntbibliotheek biedt kinderen met een leesbeperking een oplossing. 

Of die leerling nu blind of slechtziend is, dyslexie of een fysieke beperking heeft: 

voor die leerlingen zijn er twee soorten boeken: Daisy-boeken en brailleboeken. 

Bib Kalmthout heeft in de collectie diverse Daisy-boeken. Meer info in de Bib of op  

www.luisterpuntbibliotheek.be.

LEZEN MET JE OREN?

NEDERLANDS OEFENEN MET ANDERSTALIGE LEERLINGEN?

LEESBOEKEN IN HET FRANS EN ENGELS 

	f Bib Kalmthout heeft Nik-Nak-boekjes voor anderstalige kinderen in huis. Deze 

boekjes slaan een brug tussen hun moedertaal en het Nederlands. Het verhaal 

wordt simultaan in beide talen verteld. Een goede opstap naar het Nederlands voor 

anderstalige leerlingen.

	f In onze collectie vind je verhalen in het Arabisch, Russisch, Pools en Roemeens.

	f Leesboeken in het Engels en Frans zijn er al vanaf de kleuterleeftijd. Deze vind je in 

de jeugdhoek. De vertaalde literatuur voor leerlingen vanaf 14 jaar vind je op het rek 

‘Anderstalig’ in de afdeling volwassen fictie. 
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MEER LEESPLEZIER? 

Voorlezen heeft vele voordelen.  Door 

voor te lezen aan kinderen, stimuleer 

je niet alleen hun taalontwikkeling 

en woordenschat, maar geef je hen 

ook leesplezier. 

KAMISHIBAI

Voorlezen in de klas maak je nog leuker 

met Kamishibai. Kamishibai  is een 

verteltechniek uit het oude Japan. Je 

werkt met een klein schuiftheatertje 

en vertelplaten. Heel eenvoudig. Nog 

nooit geprobeerd in je klas? Zeker 

doen! In Bib Kalmthout kan je zowel 

het theatertje als de vertelplaten lenen.

FUNDELS

f Wil je de taalontwikkeling van 

een kind op een leuke manier 

stimuleren? Fundels Prentenboeken 

zijn er voor kinderen van 3 tot 7 

jaar.  Je kan ze in de klas of thuis 

gebruiken. Behalve prentenboeken 

zijn er ook AVI-boekjes in Fundel-

versie.

f Elk Fundel Prentenboek bevat 

verschillende speelse activiteiten 

waarin het boek centraal staat. 

f Tekenen, kleuren, spelen of zelf 

fi lmpjes maken – leesplezier op een 

andere manier dus.

kalmthout.bibliotheek.be

bibliotheek@kalmthout.be

BibKalmthout


