
Aanbod van de bib voor de scholen in corona-tijden 

Beste directeur of leerkracht, 

We mogen jullie klassen helaas niet in de bibliotheek zelf ontvangen. 

Maar niet getreurd. We hebben een alternatief aanbod voor jullie in petto. Zodat jullie leerlingen ook 

in deze corona-tijden kunnen kennismaken met de bibliotheek. 

Voor het kleuteronderwijs: 

1. Van hier naar Dier Jasper Van Gestel  

- Vertelplaten 

 

2. Prinsje: een op- en aftel boek Marjet Huiberts- Myriam Berenschot 

- Vertelplaten 

 

 

3. Waar is draak? Leo Timmers 

- Vertelplaten 

- Met schaduwenspel 

 

 

4. Anna in de bibliotheek Kathleen Amant 

- Vertelplaten 

- Met memory-spel 

- Met afbeeldingen gelinkt aan de bib 

 

Voor het lager onderwijs: 

1. Uitleenbaar memory-spel 

Laat je leerlingen kennismaken met de werking van de bib aan de hand van een memory-

spel met foto’s. Een goed alternatief voor een bibliotheekrondleiding. 

 

2. Bibster - Rondleiding 

Een digitaal spel waarmee je je leerlingen met aangepaste vragen vanuit je klas laat 

kennismaken met de bibliotheek.  

 

 

3. Bibster - Mediawijsheid 

Een digitaal mediawijsheid-spel als alternatief voor een workshop mediawijsheid in de bib. 

 

Voor de eerste graad van het secundair: 

1. Bibster - Rondleiding 

Een digitaal spel waarmee je je leerlingen met aangepaste vragen vanuit je klas laat 

kennismaken met de bibliotheek. 

 

 

 



2. Bibster – Fake news 

Een digitaal spel rond ‘Fake News’. De quiz behandelt in vijf rondes de verschillende manieren 

waarop ´nieuws´ kan misleiden: via taal, beeld, cijfers en digitale media.  

Voor meer informatie over en uitleen van deze digitale spellen: contacteer 

birgit.vannoten@geraardsbergen.be. 

 

Voor de tweede en derde graad van het secundair: 

Wist je dat je via de bib gratis toegang hebt tot tal van Vlaamse, Nederlandse en Waalse 

kranten en tijdschriften in Gopress? Binnen de muren van je school kun je alle artikels 

raadplegen, ook de meest recente. Van thuis uit raadpleeg je de oudere artikels (2 dagen 

en ouder). 

Handig voor lesvoorbereidingen én handig voor je leerlingen die opdrachten maken rond 

actuele onderwerpen. Je kan Gopress ook integreren in de online leeromgeving van de 

school. We sturen je alvast een handleiding mee in bijlage. 

Deze leerkrachten vertellen alvast over hun ervaring met Gopress in hun klas: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnnUieb1LXA&feature=emb_logo 

Ga naar https://geraardsbergen.bibliotheek.be/krantenarchief voor het krantenarchief. 

Ga naar https://bibliotheek.gopress.be/ voor de recente artikels in Kiosk (enkel in je 

school of in de bib). 

 

Voor alle klassen 

Graag een pakket boeken in je klas, nu klassikaal uitlenen even niet kan? Laat het ons weten via 

bibbezoek@geraardsbergen.be. Wij stellen voor jullie een pakket samen aangepast aan leeftijd en 

leesniveau. Ook voor speciale doelgroepen (moeilijke lezers, dyslexie,…) 

In de hoop dat ons aanbod jullie van nut is, 

Met vriendelijke groeten 

Paul De Taeye 
Bibliothecaris 
Bibliotheek 
Gasthuisstraat 28 
9500 Geraardsbergen 
Info.bibliotheek@geraardsbergen.be 
054 43 72 30 
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