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Vorig jaar doorkruiste een vervelend virus onze kunstige plannen voor de 

Jeugdboekenmaand. Half maart gingen de deuren van de bib (en van de  

scholen) op slot. 

Dit jaar vierde de Jeugdboekenmaand zijn 50-ste verjaardag. Dat vroeg om 

een feestje! Maar ook nu gooide datzelfde virus roet in het eten. Een spel 

met opdrachten rond boeken in de bib? Dat zat er ook dit jaar niet in. 

Maar als feesten niet lukt in de bib, dan brengen we het feestmateriaal wel 

tot in de klas! Elke klas van de lagere school die 

inschreef, kreeg een partybox. Daarin zaten een 

aantal feestelijke opdrachten en uitdagingen, 

gemaakt op maat per graad en gelinkt aan een 

prikkelend jeugdboek. Voor de eerste graad was 

dat ‘Alfabet’ van Charlotte Dematons, voor de 

tweede graad ‘Arabische sprookjes’ van Rodaan 

al Galidi en voor de derde graad ‘Er was  

misschien eens’ van Kamiel De Bruyne.  

Wat stond er tegenover het uitvoeren van zoveel 

mogelijk opdrachten? Een knallend en  

spetterend klasfeest! Elke uitdaging die de klas 

aanging, werd beloond met één of meer  

toegangskaartjes voor het slotfeest. Bovendien  

werden ze ook nog verrast met een filmpje van 

Ketnetwrapster Sien Wynants waarin ze de  

kinderen een heuse boekendans aanleert. 

Maar liefst 43 klassen gingen de uitdaging aan en gingen creatief met de  

partyboxen aan de slag. Bovendien maakten de leerlingen van Academie  

Hamme en Moerzeke prachtige kunstwerkjes die tijdens de  

Jeugdboekenmaand in de bib van Hamme en Moerzeke te bewonderen  

waren. 



 

 

 BIEBLO, leestips voor kinderen 
Heb jij Bieblo al geprobeerd? 

Hoewel Bieblo een leuk en slim spel is, nam het sinds de lancering in juni 2020 geen 
vliegende start. Slechts 12 keer per maand werd het Bieblo-spel opgestart. Enkel een 
affiche ophangen en mails versturen, bleek niet voldoende om Bieblo in de kijker te 
zetten. Dus begonnen we in het najaar van 2020 allerlei creatief materiaal uit te  
denken om Bieblo bekend te maken bij het doelpubliek. Enkele knutseltips,  
woordzoekers en bladwijzers later blijkt dat deze strategie werkt. Ondertussen wordt 
Bieblo 184  keer gespeeld per maand.  

Wat is Bieblo? 
Bieblo werkt op elk toestel met internetverbinding. Je kan Bieblo dus in de klas spelen 
op een laptop, tablet, smartphone... Je hoeft niets te installeren! 

Weetje: zo werkt de leeftijdselectie in Bieblo 
De metadata van de boekentips in Bieblo komt uit de catalogus. Kinderboeken hebben 
in de catalogus geen leeftijd per jaar, maar in leeftijdsgroepen: van 6 tot 8 jaar en van 
9 tot 11 jaar. Toch vraagt Bieblo de precieze leeftijd van het kind en niet "Ben je  
tussen 6 en 8 jaar?" Dat is belangrijk voor de gebruikservaring. Maar Bieblo put voor al 
die leeftijden wel uit dezelfde boeken. 
 
Het valt daardoor soms voor dat een kind te moeilijke of te gemakkelijke boekentips 
krijgt. En wat te moeilijk is voor de ene 6-jarige is perfect voor een leeftijdsgenoot die 
vlot leest. De boekentips zijn dus niet altijd helemáál op maat van het kind. Om dat op 
te vangen, doet Bieblo heel veel suggesties en kan jouw lener de pagina met  
boekentips eindeloos hernieuwen. Zo zit er zeker een boek tussen dat jouw jongste 
leners graag willen lezen!  
 
Hoe spelen? 

Surf naar hamme.bibliotheek.be/bieblo  en kies bieblo#bibHamme of  
bieblo#bibmoerzeke en start het spel!  

Bieblo is slim, héél slim. Hij toont alleen titels die niet uitgeleend zijn. Leuke titel  
gevonden? Dan kan je die meteen lenen of noteren vlak voor je volgende klasbezoek 
aan de bib!  

Uiteraard kan je ook aan de kinderen vragen om als huiswerk thuis het Bieblo-spel te 
spelen en de 3 leukste titels te noteren die jij dan kan doorgeven aan de bib om je 
schoolbox mee te vullen. Er bestaat een formulier voor Hamme en eentje voor  
Moerzeke. Het bibteam neemt dan de eerste titel per top 3 van elk kind dat op dat 
moment in de bib aanwezig is. Indien toch alle 3 de titels nu net zouden zijn  
uitgeleend dan zorgt het bibteam voor een even leuk alternatief én een persoonlijk 
briefje van de Bieblo-uil waarin hij vertelt waarom hij dit boek voor jouw leerling heeft  
gekozen. 

https://hamme.bibliotheek.be/bieblo
https://drive.google.com/file/d/10__IUZAHoFNwZ17bc8breyMsGWADU9In/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vx5V7EsAD2a5uzqWsXGQSnxkKsUJagK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vx5V7EsAD2a5uzqWsXGQSnxkKsUJagK4/view?usp=sharing


Digitale voorleesmomenten 

Wat kijken we uit naar de dag dat we terug tussen de  

kinderen kunnen zitten om voor te lezen, maar voorlopig 

zetten we nog in op digitale voorleesmomenten. Maar 

goed nieuws: de digitale voorleesmomenten zijn er nu 

ook voor kinderen van de lagere school en voor tieners. 

Maandelijks vind je op onze webpagina en youtube-

kanaal nieuwe voorleesvideo’s.  

Afgelopen maand stond meesterverteller Tom Van  

Outryve op het programma met verhalen over dwergen. 

Op woensdag 7 april laat Do Van Ranst ons al eens  

proeven van zijn nieuwe boek “Zoeken naar Esther B. en 

het voorval met Benito”, een boek voor jongeren vanaf 

12 jaar. 

Leesbevorderingsprojecten 

PISA-resultaten tonen aan dat Vlaamse scholieren achteruitgaan op 

vlak van leesvaardigheid. Vlaamse leerlingen kunnen vaak teksten niet 

goed gebruiken en er de belangrijkste elementen uithalen. De meeste 

kinderen lezen ook enkel als het moet en er is weinig sprake van  

leesplezier. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer.  

Tot onze grote blijdschap zien we dat de scholen in Hamme ook willen 

werken aan meer leesplezier en vinden ze de weg naar de bib om hen 

daarin te ondersteunen.  

Meer info: hamme.bibliotheek.be/voorleesuurtje 

Enkele projecten waar de scholen mee bezig zijn: 

 Kwartiermakers wil vrij lezen op basisscholen aanmoedigen: scholen die zich bij het project 

aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag 15 minuten te laten lezen. Waarom? 

Omdat dit een leuke en effectieve manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én  

schoolprestaties van kinderen te verbeteren. KOHa Vijfsprong Moerzeke en KOHa Sint-Pieter 

nemen hieraan deel. 

 Bij LIST lees je iedere dag 30 minuten in de klas. Je zorgt voor een leuke leesomgeving, je schaft 

de nieuwste kinderboeken aan, je houdt leesgesprekken en je doet aan boekpromotie. De 

scholen van het GO! Onderwijs proberen hun leerlingen warm te maken voor lezen met LIST. 

 Lees Wijs  wil de leesmotivatie  bij jongeren verhogen en het begrijpend lezen versterken. 

Richtpunt Campus Hamme sluit hierbij aan. 

 Leeskracht: gemeentelijke basisschool de Dobbelsteen zet met dit project in op meer  

lees-motivatie en begrijpend lezen. 

©John Morgan 

https://hamme.bibliotheek.be/voorleesuurtje


  

 Je lerarenkaart ligt nog steeds in de bib, tenzij… 

 Je ze al bent komen ophalen natuurlijk. 

 

 Veel plezier ermee! 

 GEHEUGENSTEUNTJE 

 

Op zoek naar leestips voor je leerlingen, wil je 

hen zelf op zoek laten gaan naar leuke  

boeken, kies je liever voor een boekenpakket of 

vraag je je af welke voordelen een klas  

klantenpas nu weer heeft? Alle info vind je op 

onze scholenpagina. 

 

Ook voor kinderen en jongeren met een  

leesproblematiek blijven we ons inzetten want 

iedereen kan lezen. Neem zeker een kijkje op 

onze catalogus voor meer info. In de bib vind je 

tevens een standje met boeken die je ook als 

luisterboek bij Luisterpunt kan ontlenen.  

https://hamme.bibliotheek.be/aanbod-scholen
https://hamme.bibliotheek.be/als-lezen-moeilijk-gaat


 

Meer weten over ... 
Wat is ADD en hoe ga je daarmee om in o.a. het dagelijkse leven, op de middelbare school, het 
werk en in de liefde. Met tips voor opvoeders en enige grappige tekeningen. Vanaf ca. 12 t/m 18 
jaar.  

 

Wonderlijke wazigheid - nu binnen? Even klikken en checken 

Praktische informatie over dyslexie voor ouders en leerkrachten in het basis- en voortgezet  

onderwijs.  

 

 

Dyslexie voor dummies - nu binnen? Even klikken en checken 

Hét basisboek over kinderen en autisme Concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen die 

ouders en leerkrachten en zorgverleners van kinderen met autisme zich stellen, met talrijke  

voorbeelden en praktisch bruikbare tips. Peter Vermeulen en Steven Degrieck, beiden  

topautoriteiten op het vlak van autisme, vertalen in dit boek wetenschappelijke inzichten op een vlot 

leesbare en praktische manier naar een breed publiek.  

Mijn kind heeft autisme - nu binnen? Even klikken en checken 

Praktische gids voor de opvoeding van kinderen met de coördinatie-ontwikkelingsstoornis DCD 

(Development Coordination Disorder).  

 

 

Mijn kind heeft DCD - nu binnen? Even klikken en checken 

https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/tirtsa-ehrlich/wonderlijke-wazigheid-uitleg-adviezen-tips-en-trucs-over-add-voor-jongeren-en-hun-omgeving/boek/library-marc-vlacc_10144818
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/tracey-wood/dyslexie-voor-dummies/boek/library-marc-vlacc_8747979
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/peter-vermeulen/mijn-kind-heeft-autisme-gids-voor-ouders-leerkrachten-en-hulpverleners/boek/library-marc-vlacc_9289777
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/kaat-dewitte/mijn-kind-heeft-dcd-gids-voor-ouders-leerkrachten-en-hulpverleners/boek/library-marc-vlacc_10143562


 

 

WIST JE DAT? 

 er een tips-bibteam pagina bestaat? Ben je zelf op zoek naar wat inspiratie voor 

lees-, kijk– of gamevoer? Surf zeker eens naar onze tip pagina. 

 je via onze catalogus hamme.bibliotheek.be je eigen selectie titels kan bewaren 

in lijstjes? Die lijstjes kan je downloaden als pdf of excelbestand, online bewaren 

in Mijn bibliotheek of delen via mail.  

 Lijstjes kan je bijvoorbeeld gebruiken om 

 titels, die je wil aanvragen voor een schoolbox, te verzamelen en door 

te sturen naar de bib 

 leeslijsten aan te maken die je wil delen met je  

leerlingen 

 titellijsten aan te leggen van vakliteratuur die je wil delen met je  

collega’s 

Hoe je schoolbox-lijstjes kan aanmaken, vind je hier. 

 je aankoopsuggesties voor de rubriek onderwijs kan indienen? 

 een kwartiertje pauze tijdens de les aangenaam ingevuld kan worden met  

voorleesfilmpjes van Tom Van Outryve? 

 dit de 5 meest uitgeleende boeken zijn over opvoeding en  

onderwijs: 

  Het hoogsensitieve kind 

   Oei, ik groei 

  Oudergids Asperger-syndroom 

  Mijn kind heeft autisme 

  Van een andere planeet: autisme van binnen uit 

 de bib een pinterest pagina heeft met dyslexietips? 

 

 

https://hamme.bibliotheek.be/tips-bibteam
https://hamme.bibliotheek.be
https://docs.google.com/document/d/1P9CWBZ4K1t1AWwxHliChhdU8RjNL5GdX_B8hMvqAqLI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P9CWBZ4K1t1AWwxHliChhdU8RjNL5GdX_B8hMvqAqLI/edit?usp=sharing
https://hamme.bibliotheek.be/node/40
https://hamme.bibliotheek.be/voorleesuurtje
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/elaine-n-aron/het-hoog-sensitieve-kind-help-je-kinderen-op-te-groeien-een-wereld-die-hen-overweldigt/boek/library-marc-vlacc_2912830
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/hetty-van-de-rijt/oei-ik-groei-de-tien-sprongen-de-mentale-ontwikkeling-van-je-baby/boek/library-marc-vlacc_2746171
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/brenda-boyd/oudergids-asperger-syndroom-200-tips-en-strategieen/boek/library-marc-vlacc_2909600
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/peter-vermeulen/mijn-kind-heeft-autisme-gids-voor-ouders-leerkrachten-en-hulpverleners/boek/library-marc-vlacc_9289777
https://hamme.bibliotheek.be/catalogus/dominique-dumortier/van-een-andere-planeet-autisme-van-binnen-uit/boek/library-marc-vlacc_2444148
https://www.pinterest.com/bibhamme/dyslexie-club/

