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In 2021 verhuist de bib naar de nieuwe locatie op de markt. Onze magazijnruimte gaat  
kleiner zijn dan in de huidige bib. Het bibteam is dus nu al een kritische blik aan het werpen 
op de collectie die in het magazijn staat. Wat verhuist mee en wat mag eigenlijk een andere 
bestemming krijgen?  
 
De meeste afgevoerde boeken zullen de komende maanden afgevoerd en verkocht worden 
op onze boekenverkoopdagen, maar voor de eerste-lezers-boekjes hebben we een ander 
plan.  
Vermits zijn boekjes slechts een korte periode in het leven van een kind gelezen zullen  
worden kiezen we er voor om deze titels in boekenpakketten te steken die we aan de scho-
len schenken. Specifiek titels uitkiezen zal om praktische redenen niet kunnen. We zetten 
dus voor elke klas die van 1e en 2e leerjaar een doos boeken klaar en zorgen er uiteraard 
voor dat er geen dubbels in je doos zitten.  
 

Juffen en meesters van het eerste en tweede leerjaar, geef voor 
april een seintje of we voor jou klas een doos boeken mogen 
klaarzetten. Praktische afspraken ontvang je vervolgens via mail. 

 
Mail naar bibliotheek@hamme.be  



 

 

 

Maart is Jeugdboekenmaand. Ons bib krijgt zoals elk jaar heel veel klassen over de vloer die het 
bibspel komen spelen.  
Voor klassen van 3de tot 6de leerjaar, kan een afspraak gemaakt worden tussen maandag 9 maart 

tot en met dinsdag 31 maart. De agenda is bijna volledig volgeboekt. Handig aan deze online tool is 

dat je meteen kan zien of er nog een plaatsje vrij is. Surf naar www.supersaas.be/schedule/
Bibliotheek_Hamme/Jeugdboekenmaand.  
 
Kleuterklassen, klassen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen in de bib leuke boekjes rond het the-
ma kunst lenen. Zoek je op het woordje “kunstenaar” en klik je ook nog eens op de filter Materiaal 
(kies bv. boek en klik op filter toepassen) én op de filter Leeftijd  (bv. 3-5j of 6-8j) dan komen leuke 
titels te voorschijn. 
Klik op de knop Zet op lijst onder de boekcover om via Mijn bibliotheek je persoonlijke lijstjes aan 
te maken. Handig want die heb je dan via je smartphone op zak wanneer je de bib bezoekt. 
 
Meer boekentips op www.jeugdboekenweek.be/boekentips/ 

https://www.supersaas.be/schedule/Bibliotheek_Hamme/Jeugdboekenmaand
https://www.supersaas.be/schedule/Bibliotheek_Hamme/Jeugdboekenmaand
https://www.jeugdboekenweek.be/boekentips/3-6-jaar


Mijn Leestipper 

Krijg je zelf graag leestips op maat van jouw smaak of wil je 
je leerlingen in het hoger secundair aan leuke boekentips 
helpen? 
 
Maak een profiel aan bij mijnleestipper.bibliotheek.be  vul 
enkele vragen in en krijg meteen fictieboeken voor volwas-
senen voorgesteld die matchen met de genres die jij geko-
zen hebt. 
 
Per maand ontvang je 25 nieuwe boekentips die uit de col-
lectie van bib Hamme komen. Je kan doorklikken voor meer 
info en te kijken of ze beschikbaar zijn. Een boek gelezen? 
Geef dan zeker een sterrennotering want zo zullen je vol-
gende tips nog beter worden. 
 
Nieuwsgierig? Bekijk onze info in de catalogus, menu Prak-
tisch of via deze link  

hamme.bibliotheek.be/mijn-leestipper  

BIEBLO, leestips voor kinderen 

Voor kinderen  tussen 6 en 11 jaar is er Bieblo om op een speelse manier leuke 
titels te vinden.  
 
Bieblo is een online spel dat niet geïnstalleerd moet worden. Klik gewoon op de 
gewenste versie (bib Hamme of bib Moerzeke) in het menu Jeugdbib van onze 
catalogus of surf naar  

hamme.bibliotheek.be/bieblo  
 
Heb jij dit al uitgetest met je klas of kinderen? Dan horen wij graag van jou wat 
jouw ervaring is. Bedankt alvast voor je feedback! 

Nog meer boekentips?  Zijn je leerlingen of kinderen te oud voor Bieblo en te jong voor Mijn Leestipper? Dan is 
boekenzoeker de oplossing! Surf naar boekenzoeker.be en ontdek de vele mogelijkheden... 

https://mijnleestipper.bibliotheek.be/
https://hamme.bibliotheek.be/mijn-leestipper
https://hamme.bibliotheek.be/bieblo
https://www.boekenzoeker.be/


 

WAAROM LEESBEVORDERING ERTOE DOET 

Op dinsdag 11 februari 2020 gingen 3 bibcollega’s naar Gent voor de conferentie 'Waarom lees-bevordering er-
toe doet'. Collega Levi De Cauwer deelt zijn notities met ons...  
 
Volgens Alex Boogers is het doel van leesbevorde-
ring ervoor te zorgen dat boeken niet meer bedrei-
gend ervaren worden. Hoe doe je dat?  
Iedereen zoekt naar verhalen, maar literatuur heeft 
veel jongeren in de kou laten staan en de kring ge-
sloten voor migranten, vrouwen, arbeidersklasse, 
enzovoort. Jongeren mogen zich niet laten weg-
zetten, moeten zichzelf uiten, grenzen opzoeken en 
muren slopen. Ga op zoek naar passende verhalen! 
 
Ook Magaly Rodriguez Garcia benadrukt dat je niet 
met leesbevordering kan beginnen zonder verwon-
dering voor/over de ander. Pas de Meester Shifu-
strategie (uit Kung Fu Panda) toe: eerst de interesse 
van je publiek ontdekken voor je ze aan het lezen 
kan krijgen! 
 
Elke Geeraerts gaf enkele neurologische inzichten in waarom mensen (niet) (graag) 
lezen. Voortdurend wordt het limbisch systeem van de hersenen gevoed (genotscentrum & zintuiglijke prikkels) 
en lezen doet veel meer beroep op de prefrontale cortex (inhoud en zelfbewustzijn). Die zijn helaas veel minder 
geoefend en geactiveerd in de maatschappij van vandaag… Lezen vraagt vaardigheid in focussen. Als je op een 
olifant wil jagen moet je de konijnen die voorbij huppelen kunnen negeren. We moeten het publiek in een flow 
krijgen. Het moment waarop lezen een aangename en positieve, opwindende ervaring wordt. Niet gemakkelijk 
want dit is een unieke menselijke kwaliteit…   
 
Christine Hélot somde de voordelen van meertaligheid op en vertelde waarom kinderen boeken in hun moe-
dertaal moeten lezen. Ze verwees naar het belang van inclusie waar een nieuwe omgeving eentje is waar ieder-
een in past i.p.v. iets nieuws te laten passen in een bestaand systeem. Nieuwkomers moeten zich zowel in eerste 
taal als in nieuwe taal ontwikkelen. Eentalige samenlevingen zijn nefast voor inclusie. Meertaligheid mag je dus 
niet niet meer als een probleem benaderen. Mondelinge taalvaardigheid kan dienen als basis voor leesvaardig-
heid: zowel in 1e als 2e taal leren, spreken, lezen én leren. 
Door actief bezig te zijn met taal kan je een grote impact hebben en de nadelen van sociaal-economische achter-
stelling compenseren! 
Maar wat blijkt… 15-jarigen hebben gemiddeld een gebrekkig inzicht in het onderscheid tussen feit en verzinsel. 
Veel 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling… 
Het blijft dus belangrijk met taal bezig te zijn en taalplezier te stimuleren. Het is belangrijk dat jongeren leren hun 
identiteit in taal uit te drukken. Gebrek aan taalvaardigheid heeft immers een negatief effect op identiteit, zelf-
vertrouwen en zelfwaardering. Vandaar dat het gebruik van de 1e taal niet ontmoedigd mag worden want dit 
leidt tot eentaligheid en ondermijnt de leervaardigheid. Leesvaardigheid moet je maar 1x aanleren. Niet telkens 
opnieuw per nieuwe taal. Gebruik meertalige leesboeken, luisterboeken en verhalen met muzikale begeleiding, 
kamishibai-verhalen. Vertaal er desnoods zelf! 
 
 

 
 
 

© Michiel Devijver | Iedereen Leest  

Doel van leesbevordering =  
zorgen dat boeken niet meer bedreigend overkomen! 

Lezen vraagt vaardigheid in focussen. Als je op een olifant wil jagen 
moet je de konijnen die voorbij huppelen kunnen negeren 



Marit Tornqvist getuigde over haar eigen kinderervaring als Zweedse nieuwkomer in Nederland. Gepest en isolement omdat 
ze uit het land van Astrid Lindgren en Pippi Langkous kwam.  
Door haar werk voor AZG in Boeroendi leerde ze samen lezen en vertellen als brug om gebeurtenissen in eigen leven te ver-
werken en de wereld te begrijpen. Verhalen delen en erover spreken met elkaar stimuleert inlevingsvermogen, kunnen tot 
herkenningspunten leiden en brengt verborgen verhalen naar boven. Ook zij benadrukt het belang van meertaligheid omdat 
het het welbevinden en de studiebereidheid verhoogt. Dit bevordert dan weer de leervaardigheid voor Nederlands. Bibliothe-
ken moeten meertaligheid en taalvaardigheid stimuleren door een structureel beleid te voeren, budget vrij te maken voor 
meertalige collecties. Geen vrijblijvende projecten, maar  (anderstalige) gebruikers betrekken bij beleid en projecten. Tornqvist 
gaf wel toe dat anderstalige jeugdliteratuur voorlopig nog te moeilijk verkrijgbaar is. 

 
 
 
 
 

Kris Van den Branden probeerde de mogelijke redenen voor de achteruitgang in leesvaardigheid in kaart te brengen. Op 10 
jaar tijd is er in de klas minder tijd voor het oefenen van begrijpend lezen (van 146u naar 84u per jaar). Steeds meer kinderen 
vinden lezen saai. Een warme oproep van de Taalraad om een topprioriteit te maken van leesbevordering en een breed leesbe-
leid uit te bouwen met een effectieve didactiek. Ook werken rond leesmotivatie is heel belangrijk. 
Toetsen van begrijpend lezen testen nog te vaak pure reproductie van taal i.p.v. inzicht in structuur en betekenis van teksten. 
Leerlingen moeten de functionaliteit leren. Begrijpen wat inleiden, spanning opbouwen, nieuwsgierigheid stimuleren is. Leer-
lingen moeten willen lezen om antwoorden te weten. Interactie vóór en na het lezen, met de onderwijzer én tussen de leer-
lingen onderling is belangrijk. Stilstaan bij waarom je de tekst zou willen lezen, visualiseren, relateren aan voorkennis, samen-
vatten, scannen en interessante stukken tekst selecteren.  Liefde voor lezen kan je stimuleren door: voor te lezen op alle leeftij-
den, keuzevrijheid geven in leesmateriaal, sociale context creëren (samen lezen), succeservaringen laten beleven, … 
Samen moeten we ervoor zorgen dat effecten zich verderzetten buiten het klaslokaal via samenwerking tussen scholen, met 
bibliotheken, kinderopvang, ouders, speelpleinen, … 
 
Margot Van Dingenen gaat door op motiverend leesplezierbeleid. Hoe creëren we samen stimulerende leesomgevingen? 
Om succes te bereiken moet de visie  doorlopend zijn en niet een tijdelijk thema of via ad hoc acties. Geen projecten op de 
schouders van enkele individu(en. Interne communicatie is cruciaal: wie heeft er goeie ideeën? Wie heeft er al dingen uitgepro-
beerd? Ervaringen uitwisselen en leren van elkaar zonder gène. We moeten durven proberen, voor- en nadelen ondervinden, 
inschatten en bijsturen. Bij de evaluatie gaat het niet om ter verantwoording te roepen, maar om te groeien. Ook de mening en 
ervaring van de kinderen moet hierbij betrokken worden. 
 
Edward Van de Vendel vraag ons  Hoe worden kinderen verliefd op lezen? 
Boeken die kinderen verliefd op lezen laten worden hebben zelfde kenmerken als ‘favoriete leerkrachten’: leerlingen voelen 
zich begrepen en ze hebben het gevoel dat ze er speciaal voor jou zijn. Ze zijn een beetje apart. Enkele suggesties de reeks Tij-
gerlezen van Querido (Voorlezen vanaf 4 jaar, daarna zelf laten lezen vanaf 7 jaar. Deze boekjes zijn veel spannender en grappi-
ger dan de meeste ‘eerste lezer’-boekjes en durven soms af te wijken van de strikte AVI-normen), Slash-reeks (waargebeurde 
verhalen verteld door bekende jeugdauteurs voor tieners) en binnenkort ook de de Glow-reeks (rond genderdiversiteit). 

Slash-reeks 

Verhalen delen en erover spreken met elkaar stimuleert inlevingsvermogen, kunnen 
tot herkenningspunten leiden en brengt verborgen verhalen naar boven... 

Wie heeft er goeie ideeën? 
Wie heeft er al dingen  

uitgeprobeerd?  
Ervaringen uitwisselen en 

leren van elkaar  
zonder gène.  

We moeten durven  
proberen, voor- en  

nadelen ondervinden,  
inschatten en bijsturen. Heb jij een leuke taalles tip? Mail je idee naar  

bibliotheek@hamme.be en vraag meteen toegang tot 
onze googledrive map Leesbevordering Hamme. Zo 
kunnen we elkaar inspireren... 



  
 Je lerarenkaart ligt nog steeds in de bib, tenzij… 

 Je ze al bent komen ophalen natuurlijk. 
 
 Veel plezier ermee! 

 GEHEUGENSTEUNTJE 

  

In bib Hamme hebben de meeste jeugdboeken 
het etiket. Even wennen misschien, maar wel 
handige wanneer je ook in een andere bib jeugd-
boeken ontleend want de meeste bibliotheken 
gebruiken deze standaard etiketten. 



 

VAKLITERATUUR - VERS GEPLUKT! 

Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikke-
ling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen 
zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge 
kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke 
dagindeling van het kindercentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken? 
In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen.  
 
Voorlezen gaat zo - Nu binnen? Even klikken en checken! 

Kunstogen is een toegankelijk kijk- en leesboek dat impulsen geeft aan ieder die met kinderen het 
avontuur van kunst beleven wil aangaan. Dit bijzondere boek laat ook kinderen aan het woord en 
nodigt uit om samen met hen kunst anders te benaderen: met open ogen, kunstogen. 
Het boek is er voor studenten en leerkrachten. Voor gidsen, educatieve of socio-culturele mede-
werkers, kunstenaars en andere professionals. Maar ook voor ouders en grootouders. 
Kunstogen is er voor iedereen die wil geïnspireerd worden.  
 
Kunstogen - Nu binnen? Even klikken en checken! 

Leren van kunst wil inspireren, informeren, uitdagen en verwarren. Het is geschreven voor 
(aankomende) leerkrachten en alle andere professionals in het basisonderwijs die ruimte voor creati-
viteit willen scheppen.   Creativiteit is een ingewikkeld begrip. Als je het vastlegt, in leerlijnen ver-
woordt of in stappen beschrijft, kan het als los zand tussen je vingers wegsijpelen. Toch kun je veel 
dingen doen en leren om de creativiteit van je leerlingen vleugels te geven. Over hoe je dat doet in 
het basisonderwijs gaat Leren van kunst.  
 
Leren van kunst—Nu binnen? Even klikken en checken! 

In SpeelGoedSamen leren kinderen aan de hand van het verhaal van Thijs en zijn speelgoed over 
onderlinge verschillen in karakter en persoonlijkheid. De speeltjes vertegenwoordigen bijzonder 
gedrag (zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en ADHD), maar labels worden nergens genoemd 
om kinderen niet in hokjes te plaatsen. Door de innemende stijl van het verhaal kan ieder kind zich 
wel in een speeltje herkennen en zal enthousiast meedenken over hoe het speelgoed samen tot een 
oplossing kan komen. Tegelijkertijd maken vragen, werkvormen en groeitips kinderen op speelse 
wijze bekend met de positieve kanten van elkaars gedrag. 
 
Speel goed samen - Nu binnen? Even klikken en checken! 

https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/margriet-chorus/voorlezen-gaat-zo-tips-en-ervaringen-uit-de-praktijk-van-peuterspeelzalen-kinderdagverblijven/library-marc-vlacc_10212234
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/gerd-dierckx/kunstogen-samen-met-kinderen-beeldende-kunst-beleven/boek/library-marc-vlacc_10177219
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/olga-potters/leren-van-kunst-ruimte-voor-door-creativiteit/boek/library-marc-vlacc_10129991
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/erienne-van-der-veen/speelgoedsamen-leer-respect-voor-elkaars-gedrag/boek/library-marc-vlacc_10201793


 

 VOOR IN JE AGENDA... 
1 tot 31 maart - Jeugdboekenweek, thema Kunst  Bib Hamme en Moerzeke 
wo 25 maart - Graffiti workshop    Bib Hamme 
do 23 april  - The hate u give     cc Jan Tervaert 
di 28 april - Mariken      cc Jan Tervaert 
do 30 april - Het kwartier     cc Jan Tervaert 
di 5 mei - Boomjong      cc Jan Tervaert 
di 12 mei - werken met je android toestel   Bib Hamme 
do 14 mei - Vreemde vogel     cc Jan Tervaert 
di 26 mei - Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp  bib Hamme 
 en Pinterest 
 

 

WEBTIP 

Er zijn tal van leuke websites die je leven een stuk 
gemakkelijker maken. Onze bib gebruikt bijvoor-
beeld: 
 
Google drive om samen aan teksten, excels, te 
werken, 
Google agenda om onze afspraken te coördineren, 
Pinterest om leuke web-ideetjes te verzamelen, 
Facebook en Instagram om promo te voeren. 
 
Wil jij deze online diensten ook ontdekken? Schrijf 
je dan in voor de demo’s van Vormingplus die in 
onze bib door gaan. 
 
Op dinsdag 12 mei om 19u30 start de instructie 
over Werken met je android toestel (Google apps). 
Breng je smartphone (géén iphone!) en oplader 
mee. 
Op dinsdag 26 mei om 19u30 begint de demo over 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en  
Pinterest. Kom kennismaken en ontdek of het iets 
voor jou is... 
 
 
 

nl.pinterest.com/bibhamme 

www.facebook.com/BIB.Hamme 

Duur : dinsdag van 19:30 - 20:00  
Plaats: Bib Hamme, Achterthof 92 
 
 
Inschrijven via Vormingplus 

 www.vormingpluswd.be/werken-met-je-
android-toestel-4  

 www.vormingpluswd.be/facebook-twitter-
instagram-whatsapp-en-pinterest-15  

 
Of telefonisch 03 775 44 84  

https://nl.pinterest.com/bibhamme/
https://www.vormingpluswd.be/werken-met-je-android-toestel-4
https://www.vormingpluswd.be/werken-met-je-android-toestel-4

