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Als leerkracht of stagiair in het onderwijs 

kan je 2 klantenpassen hebben in de bib. 

De ene is je privé-klantenpas. Met die 

pas mag jij als leerkracht dubbel zoveel 

uitlenen als andere klanten. Zo kan je 

indien nodig toch nog een extraatje 

meenemen voor de klas. 

 

 

 

 

 

 

Op je klasklantenpas kan je nu zoveel 

titels lenen dat er ruimte genoeg is voor 

alle leerlingen en nog extra voor je 

schoolbibliotheekje. Deze pas is uiter-

aard alleen voor professioneel gebruik 

bedoeld.  

JE PRIVE KLANTENPAS 

 

 staat op jouw naam 

 kan je eID zijn 

 voor persoonlijk gebruik.  
Je kan alles ontlenen wat je wil. 

 uitleentermijn : 4 weken 

 verlengen : 2 x 3 weken 

 max. per pas : 40 titels 

 boete €0,20 per titel en per dag met 
een max. van €5 per titel 

JE KLASPAS 

 

 staat op naam van de klas en school 

 is steeds een bibliotheekpas 

 voor gebruik op school.  
Titels uit de Volwassenen collectie 
kan je dus niet uitlenen op deze 
kaart. 

 uitleentermijn : 4 weken 

 verlengen : 2 x 3 weken 

 max. per pas : 100 titels 

 geen boete 

Kamishibai 

Wist je dat je in de bib een Kamishibai 

of verteltheatertje kan lenen? 

 

Jij leest de tekst op de achterkant en 

je publiek kijkt naar de prenten aan de 

voorkant van de vertelplaat.  

 

Zoek maar eens in de online catalogus 

naar Vertelplaten! 

https://hamme.bibliotheek.be/kamishibai


 Bib Hamme 

 

maandag  14u - 20u 

dinsdag 14u - 20u 

woensdag 14u - 20u 

donderdag 14u - 20u 

vrijdag 10u - 12u 

  14u - 17u 

zaterdag 9u30 - 12u30 

 

Achterthof 94 

Tel. 052 47 92 20 

 bibliotheek@hamme.be 

Bib Moerzeke 

 

woensdag  14u - 17u 

donderdag  18u - 20u 

zaterdag  9u30 - 12u30 

 

Vredestraat 3 

Tel 052 47 42 57 

bibliotheek@hamme.be 

ONZE COLLECTIE  
ONDERWIJSBOEKEN 

 

Wist je dat de bib in de non-fictie-
afdeling ook boeken heeft met als 
thema Onderwijs? 

Ze hebben dit logo op hun 
etiket.  

 

Kijk in onze online catalogus welke 
titels we in huis hebben. Misschien 
wel eentje geknipt voor jouw lessen… 

Surf naar hamme.bibliotheek.be 

 

VERTELTASSEN 

Vergeet je niet te verlengen? 

Bedankt alvast! 

Geen boete op je klaskaart, waarom zou 

je dan je uitleendatum nog in de gaten 

houden en op tijd  

verlengen? De uitleendatum is zichtbaar 

in de catalogus. Door tijdig te verlengen 

kunnen alle kinderen in onze online  

catalogus zien wanneer een titel terug 

naar de bib komt of ze nog een beetje 

langer geduld moeten hebben…  

In de catalogus kan je ook onze  

Verteltassen terugvinden.  

 

Die bevatten een prentenboek en leu-

ke extraatjes zoals knuffels, spelle-

tjes, opdrachtjes… kortom alles om 

het verteluurtje nog  

leuker te maken! 

TIP : verleng online via 
Mijn bibliotheek  

Met één account kan 
je je privékaart én  
je klaskaart beheren!  

MEER INFO  

Surf naar hamme.bibliotheek.be en 
bekijk het Menu Jeugdbib! 

https://hamme.bibliotheek.be
https://hamme.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek
https://hamme.bibliotheek.be

