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Sinds oktober werkt de bib niet alleen met nieuwe bibliotheeksoftware maar is ook een 
nieuw bibliotheekreglement in gebruik.  
 
Dit nieuwe reglement is een gemeenschappelijk reglement en geldt dus ook voor je  
uitleningen in bib Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Wetteren,  
Wichelen en Zele. 
 
Samen met bib Hamme vormden deze negen bibliotheken jarenlang het samenwerkingsver-
band De Leesdijk. In 2020 wordt dit nog uitgebreid met de culturele centra van deze ge-
meenten en de Erfgoedcel.  
 

Wat betekent dit voor jou? 
 
Er zijn drie verschillende abonnementen die betrekking kunnen hebben op jouw situatie. 
Elke klantenpas is gekoppeld aan een specifiek soort abonnement met specifieke spelregels 
bij. We zetten ze even op een rijtje : 

Volwassene  
klantenpas 

Leerkracht  
klantenpas 

Klas 
klantenpas 

 

je privégegevens 
via eID 

je privégegevens via 
eID + op vertoon leer-
krachtenkaart Klasse 

de school en klasgegevens + 
jouw persoonlijke werkmail 
of privémail bij contact-
persoon voor de klas 

Naam en adres-
gegevens 

ja Ja nee Je eID kan je 
klantenpas zijn?  

20 40 100 max. te lenen 
items  

voor privé-
gebruik ?  

ja ja nee 

4 weken 4 weken 4 weken uitleentermijn 

2x3 weken 2x3weken 2x3 weken verlengen 

€0,20/dag €0,20/dag geen boete/titel 

€1,00/titel €1,00/titel gratis reservatie 



 

 

Welk abonnement kies je? 
 
Wanneer je items wil lenen voor privégebruik - ook als dit slechts één keer per jaar voorvalt- dan heb je twee 
keuzes: een Volwassene of Leerkrachten klantenpas. De spelregels voor deze beide abonnementen zijn  
dezelfde, maar met een leerkrachten klantenpas mag je dubbel zoveel items lenen. Toon even je Klasse  
leerkrachtenkaart tonen en het abonnement kan meteen aangepast worden .  
Je kan in verschillende bibliotheken lid zijn als leerkracht óf als volwassene. Dit hoeft niet overal hetzelfde te 
zijn. Alleen binnen dezelfde bib, moet je kiezen: bv. in Bib Hamme heb je óf een Volwassene óf een Leer-
krachten klantenpas. 
Hou er rekening mee dat je bij bovenstaande abonnementen tijdig de materialen moet terugbrengen of 
verlengen om boete te vermijden. 
 
Wil je alleen boeken voor je klas ontlenen ? Vraag dan een Klas klantenpas aan. Deze staat op naam van de 
klas en school. Verander je van klas, dan geef je de kaart door aan je opvolger en passen wij de contact-
persoon-gegevens aan voor die klantenpas. 
Hou er rekening mee dat op deze kaart geen materialen voor privé-gebruik kunnen geplaatst worden. 
Wens je toch iets te lenen voor jezelf? Vraag dan een Volwassene of Leerkrachten klantenpas aan op je eigen 
naam. 
 

TIP Heb je meerdere klantenpassen op zak, bv. een Volwassene of Leerkrachtenpas én een Klaspas, lees dan 

het artikel over Mijn bibliotheek en ontdek hoe je online je uitleningen opvolgt voor beide klantenpassen.  

Catalogus vernieuwd! 

Niet alleen de uitleensoftware en 
het reglement zijn vernieuwd, ook 
onze catalogus kreeg deze herfst 
een grondige upgrade… 
 
Sinds november vind je alle nuttige 
informatie én info over onze  
activiteiten terug op de start-
pagina van de vernieuwde  
catalogus.  
 
Surf naar hamme.bibliotheek.be 
en neem een kijkje! 
 
Voor leerkrachten hebben we een 
speciale pagina voorzien in het 
menu Jeugdbib. 

Daar zullen we ook het archief van onze schoolnieuwsbrieven publiceren. Geen paniek dus wanneer 
je deze nieuwsbrief over enkele maanden niet meer terugvindt in je mailbox ;-). 

https://hamme.bibliotheek.be


Mijn bibliotheek 

Ken je Mijn Bibliotheek al? Dit is een externe website die 
kan communiceren met onze bibliotheeksoftware. Wie een 
account aanmaakt bij Mijn bibliotheek kan zelf zijn uitlenin-
gen bekijken, reservaties plaatsen en titels verlengen. 
 
Het leuke aan Mijn bibliotheek is dat je aan één account 
(op basis van een geldig e-mailadres én geldige klantenpas 
in gelijk welke bib) meerdere klantenpassen kan beheren. 
Niet alleen je passen van verschillende bibliotheken, maar 
ook de verschillende abonnementen binnen één bib. Han-
dig als je zowel een leerkrachtenpas als een klaspas ge-
bruikt en ook nog de klantenpas van je kinderen of partner 
wil opvolgen. 
 
Met Mijn bibliotheek kan je ook zelf online lijstjes aanma-
ken van titels uit catalogus van de verschillende bibliothe-
ken. Die lijstjes kan je online bewaren, downloaden of de-
len via mail of sociale media. Handig wanneer je themalijs-
ten wil maken die je later wil gebruiken of wil delen met 
collega’s. 
 
Nieuwsgierig? Bekijk onze stap-voor-stap handleidingen in 
de catalogus, menu Praktisch of via deze link  

hamme.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek  

BIEBLO 

Mijn bibliotheek om 
- te kijken wat je thuis hebt liggen, 
- te bekijken wat je vroeger geleend hebt, 
- de vervaldatum te checken, 
- te verlengen indien nodig, 
- titels te reserveren, 
- te kijken of je nog iets moet betalen, 
- zelf lijstjes te maken. 

NIEUW IN ONZE CATALOGUS...  Bieblo helpt kinderen tussen 6 
en 11 jaar om op een speelse manier leuke titels te vinden.  
 
Na enkele korte vragen toont Bieblo 8 titels die aansluiten bij de 
smaak/interesse van het kind. Niet meer dan acht, want zo blijft 
het lekker overzichtelijk en is kiezen gemakkelijker.  
Hij toont alleen titels die niet uitgeleend zijn en houdt rekening 
met andere kinderen die op hetzelfde ogenblik met Bieblo aan 
de slag zijn. Zo krijgen kinderen gelijktijdig nooit dezelfde boe-
ken te zien en kunnen ze ook niet op zoek gaan naar hetzelfde 
boek. 
 
Bieblo is een online spel dat niet geïnstalleerd moet worden. 
Klik gewoon op de gewenste versie (bib Hamme of bib Moerze-
ke) in het menu Jeugdbib van onze catalogus of surf naar  

hamme.bibliotheek.be/bieblo  

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


 

 

De nieuwe lerarenkaarten zijn gearriveerd! 
 
Kom jouw kaart halen in bib Hamme tijdens onze  
openingsuren: 
 
Maandag 14-20u 
Dinsdag  14-20u 
Woensdag 14-20u 
Donderdag 14-20u 
Vrijdag  10-12u en 14-17u 
Zaterdag 9u30-12u30 
 
Vergeet je eID niet mee te brengen en te tekenen voor 
ontvangst! 

KAART MET KLASSE 

 NIEUWE ETIKETTEN 

In bib Hamme verschijnen zoetjes aan de nieuwe 
gestandaardiseerde etiketten.  
 
We zijn overgeschakeld naar dit nieuwe formaat 
omdat we in de toekomst nauwer gaan samen-
werken met de bibliotheken in de regio (Dijk92). 
Het is handiger dat in alle bibliotheken de kleur-
codes voor de jeugdboeken dezelfde zijn. 
 
Voorlopig staan op sommige de oude en nieuwe 
etiketjes nog door elkaar. Onze excuses alvast 
voor dit ongemak. We werken ijverig verder aan 
het aanpassen van de jeugdboeken om deze 
overgangsperiode zo kort mogelijk te houden. 
Bedankt alvast voor je begrip! 
 
 

15 + 



TIP VAN DE BIB ! 
Als er één terrein is waarop het onderwijs en de bib op dezelfde lijn zitten, dan is het wel 
leesbevordering. Helaas horen we steeds vaker dat jongeren steeds minder plezier beleven 
aan lezen. Daar willen we natuurlijk allemaal wat aan doen, maar hoe pak je dat aan? 
 
Iedereen Leest organiseert op dinsdag 11 februari 2020 een conferentie rond het thema 'Waarom lees-
bevordering ertoe doet' voor ‘iedereen die werk wil maken van een inclusief en versterkt leesklimaat’.  
 
Bib Hamme schrijft alvast enkele medewerkers in voor deze interessante conferentie, maar wij beseffen dat we 
jullie hulp, leerkrachten en directies, nodig zullen hebben om lezen weer in de lift te krijgen. Daarom deze warme 
uitnodiging aan alle Hamse scholen om de bib te vergezellen naar deze conferentie in Gent. 
 
Wat staat er op het programma? Behalve enkele inleidende beschouwingen door auteurs, wetenschapsmensen 
en minister van Cultuur Jambon, bestaat de conferentie uit een aantal overleg- en inspiratiesessies, waarvan je er 
2 kan kiezen. In deze keuzesessies komen o. a. meertaligheid, de waarde van leesbevorderingsnetwerken, het 
meten van de resultaten van leesbevordering, een schoolbrede visie en beleid rond lezen en de professionalise-
ring van leesbevordering aan bod. 
 
We hopen dat je in de toekomst met ons mee kan werken aan een succesvol leesbevorderingsbeleid in Hamme 
en misschien zetten we op dinsdag 11 februari in Gent samen alvast een nieuwe stap in die richting.  
 
Je vindt alle informatie op de website van Iedereen Leest:  
iedereenleest.be/activiteit/iedereen-leest-conferentie-waarom-leesbevordering-ertoe-doet-schrijf-je-nu  
 
Inschrijven kost 75 euro, maar als er 2 personen van een zelfde organisatie inschrijven mag een derde persoon 
gratis meekomen! 
 
 

© Michiel Devijver | Iedereen Leest  

https://iedereenleest.be/activiteit/iedereen-leest-conferentie-waarom-leesbevordering-ertoe-doet-schrijf-je-nu


 

 

 VOOR IN JE AGENDA... 
13 en 14 januari - Het meisje in de gele jas   cc Jan Tervaert 
donderdag 21 januari - Zwanenzang    cc Jan Tervaert 
woensdag 29 januari - Poëzieweek, thema Roald Dahl Bib Hamme 
6 en 7 februari - De koning zonder schoenen  cc Jan Tervaert 
dinsdag 11 februari - Conferentie Iedereen Leest  Vooruit in Gent 
10 tot 17 februari - Halewijn, de bib-introductie  in je klas 
dinsdag 18 februari - Halewijn, de voorstelling  cc Jan Tervaert 
dinsdag 25 februari - Drakenmiddag    Bib Hamme 
1 tot 31 maart - Jeugdboekenweek, thema Kunst  Bib Hamme en Moerzeke 
dinsdag 3 maart - De Passant     cc Jan Tervaert 
donderdag 12 maart - De Gruffalo    cc Jan Tervaert 

 

WEBTIP 

Op het internet vind je tal van leuke ideetjes die je in de klas kan 
gebruiken. Doe zoals bib Hamme en maak een gratis account aan 
bij pinterest.com. Zo kan je je digitale vondsten netjes klasseren in 
mapjes en vind je ze later snel wanneer je ze nodig hebt. 
 
Klik op onderstaande link 

nl.pinterest.com/bibhamme 
en laat je inspireren door onze pinborden met knutsel-, verkleed-, 
dyslexie-, schaaktips enzovoort. 

https://nl.pinterest.com/bibhamme/


 

VAKLITERATUUR - VERS GEPLUKT! 

Hoe leren kinderen (beter)? Deze vraag staat hier centraal. Het boek bevat vijf rubrieken: 1. Onze her-
senen en het leren 2. Wat leerlingen doet leren 3. Hoe de sociale (leer)omgeving het leren beïnvloedt 
4. Welke leeractiviteiten leren ondersteunen en 5. Hoe de leerkracht leren kan ondersteunen. Het 
boek bevat 24 portretten van bekende en minder bekende (onderwijs)onderzoekers trekt voorbij in 
24 portretten, met een samenvatting van de theorie, literatuur en tips voor verder lezen via QR-codes.  
Het boek besluit met tien 'hoofdzonden' van de didactiek en een samenvatting over de hersenen, de 
leerling, de leeromgeving, de leeractiviteiten en de leerkracht…  
Op de Schouders van Reuzen - Nu binnen? Even klikken en checken! 

In dit boek staan enorm veel suggesties en werkvormen voor in de les op de basisschool. De titel geeft 
aan dat deze voor taallessen zijn, maar het merendeel van de lesideeën is ook bruikbaar bij andere 
vakken. Het deel Spreken is goed te gebruiken in mentorlessen en het deel Schrijven voor bijvoorbeeld 
zaakvakken. Bij enkele lessuggesties gebruiken leerlingen hun mobieltje. Opdrachten met docenten- of 
smartboardapps ontbreken, maar zijn wel gemakkelijk te integreren in de gegeven werkvormen.  Het 
boek is opgebouwd uit vijf delen: spreken, schrijven, luisteren, lezen en spelvormen. Voor in het boek 
staat de inhoud en achter in het boek een index en literatuur…  
Doe maar taal 1001 lesideeën voor alle taalniveaus - Nu binnen? Even klikken en checken! 

Dit boek bevat 120 Korte spelletjes en activiteiten voor kinderen van 4 - 10 jaar om de concentratie 
te bevorderen. Concentratie is vaak vermoeiend: daarom zijn korte onderbrekingen van de les soms 
noodzakelijk. Gebruik daarvoor een of twee van deze korte spelletjes per dag: midden onder een les 
of tussen twee lessen door. De kinderen komen even op adem, en verzamelen nieuwe energie voor 
de volgende les. Deze bundel bevat concentratiespelletjes in groepsverband, maar ook individuele 
spelletjes. Voor de meeste spelletjes zijn hulpmiddelen of voorbereiding niet nodig. Ze kunnen direct 
gespeeld worden, overal waar met kinderen wordt gewerkt. 
Concentratiepelletjes van 3 minuten—Nu binnen? Even klikken en checken! 

Stimuleer je vanaf de baby- en peutertijd geletterdheid, dan geef je het kind alle kansen op het pad 
naar maatschappelijk functionele geletterdheid. Liefde voor letters en lezen biedt daar talloze doel-
gerichte activiteiten voor, ook binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Het boek en de bijbeho-
rende website zijn een inspiratiebron voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen 
tussen 0 en 7 jaar: pedagogisch medewerkers, onderbouwleerkrachten, taalcoördinatoren, VVE-
coaches, pabo-studenten en (gast)ouders.  
Liefde voor letters en lezen—Nu binnen? Even klikken en checken! 

https://kronoshamme.hamme.be/Efficient5/Home/InFrame.aspx?weblinkid=64f836c1-7bfa-4050-a550-ccf5bf2cc1c0&personal=%7bpersonal%7dhttps://hamme.bibliotheek.be/catalogus/paul-kirschner/op-de-schouders-van-reuzen-inspirerende-inzichten-uit-de-cognitieve-psycholog
https://kronoshamme.hamme.be/Efficient5/Home/InFrame.aspx?weblinkid=64f836c1-7bfa-4050-a550-ccf5bf2cc1c0&personal=%7bpersonal%7d
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/rosemarie-portmann/concentratiespelletjes-van-3-minuten-120-korte-spelletjes-en-activiteiten-voor-kinderen-van-4/library-marc-vlacc_8040675
https://kronoshamme.hamme.be/Efficient5/Home/InFrame.aspx?weblinkid=64f836c1-7bfa-4050-a550-ccf5bf2cc1c0&personal=%7bpersonal%7d


Op zoek naar een stille studieplek  

in centrum Hamme? 

Sssst, boven blokken onze studenten! 

Bib Hamme 
Achterhof 94 

 
  maandag  14-20u 
  dinsdag  14-20u 
  woensdag 14-20u 
  donderdag  14-20u 
  vrijdag  10-12u en 14-17u 
  zaterdag 9u30-12u30 

 

 HALEWIJN 

Op dinsdag  18 februari  kunnen leerlingen van de 2de graad SO de  
voorstelling ‘Halewyn’ bijwonen in cc Tervaert. Het is een eigentijd stuk 
met muziek, zang, dans en zandtekeningen en gebaseerd op de  
befaamde Middeleeuwse Ballade van Heer Halewijn. 

Gaat jouw klas deze voorstelling bijwonen? Dan kan je als leuk extraatje 
de bib-introductie les boeken.  
Bib-collega Levi komt met plezier naar je school en vertelt je alles wat je 
dient te weten over dit fascinerende verhaal over het lot van een 
vrouwenmoordenaar ... 

 

Inschrijven voor de bib-introductie via een mailtje naar  
levi.decauwer@hamme.be 

Info over de voorstelling www.jantervaert.be/halewyn  

https://www.jantervaert.be/halewyn

