
BOEKENPAKKETTEN VOOR LEERKRACHTEN 

INLEIDING 
 
De Krook en alle wijkbibliotheken zijn dicht. Ter compensatie zijn er alternatieven die we 
extra in de kijker willen zetten, ook via jullie. Stuur deze info gerust door naar jullie ouders : 

➢ Thuis gratis online naar voorlezers en verhalen luisteren.  
De bib heeft deze projecten opgelijst :  
https://gent.bibliotheek.be/nieuws/gratis-digitale-tips-voor-thuis  (rubriek voorlezen) 

➢ Individueel boeken reserveren en ophalen in de bib kan ook. De meeste actuele info 
over de sluiting en de afhaaldienst kunnen jullie nalezen op onze website : 
https://gent.bibliotheek.be/nieuws/sluiting-coronavirus 

➢ Bij beperkte heropening van de bibliotheek: hou onze website in het oog 
 

Veel kinderen krijgen helaas de kans niet om gebruik te maken van de afhaaldienst of de 
online alternatieven. Daarom biedt de bibliotheek boekenpakketten aan voor jullie om mee 
aan de slag te gaan in de klas. 
 
VOOR WIE 
 

• Iedereen met een klaskaart kan een boekenpakket lenen. 

• Wie nog geen klaskaart heeft, kan er één opvragen en laten maken 
 

AANVRAGEN PAKKET (OF KLASKAART) 
 
Stuur een mail naar : 

• De wijkbibliotheek in de buurt van de school 

• De Krook : bibliotheek.scholenwerking@stad.gent (centrumscholen) 
 
Volgende info is belangrijk om door te geven aan de bib : 

• Voor wie is het pakket : leerkracht, school, klas  

• Gewenst aantal items (maximum 30) 

• Wensen voor in het pakket (fictie, non-fictie, talen …) 

• Eventueel enkele specifieke titels 
 

Opmerking : ook wanneer De Krook terug beperkt open is, werken we via dit reservatie-
systeem. Jullie zelf het pakket laten samenstellen doen we niet omdat : 

• Dit langer duurt en de bezoeken zo kort mogelijk moeten zijn (veiligheid) 

• Wijkbibliotheken pas later beperkt open zullen zijn. 
 
MAKEN  PAKKET 

• De ontvangende bibliotheek stelt een pakket samen van max 30 items op basis van 
de vraag van de leerkracht 

• Als het pakket klaar is, stuurt de bib een bericht terug met info over het ophalen van 
het pakket in de betrokken bib. 
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OPHALEN PAKKET IN DE BIB 
 
Jullie halen het pakket op in de betreffende bibliotheek  

• tijdens de openingsuren (Krook en wijkbibliotheken)  

• op afspraak (wijkbibliotheken) 
 
Breng zelf draagtassen/-boxen mee. 
 
 
TERUGBRENGEN 
 
Boeken die nu nog op je klaskaart staan, vragen we om zo snel mogelijk terug te brengen 
zodat deze boeken kunnen uitgeleend worden door andere kinderen of klassen. Dat kan: 
 

• Via de terugbrengbus in De Krook (of terugbrengpunten binnen van zodra dit kan). 

• Via de terugbrengbussen in de wijkbibliotheken tijdens de openingsuren of ander 
moment maar wel altijd op afspraak (om volle bussen te vermijden en de 
quarantaine-maatregelen te kunnen opvolgen). 

 
Het nieuwe boekenpakket graag terugbrengen voor de zomervakantie, zodat kinderen ze 
kunnen uitlenen tijdens de vakantie. 
 
Ook andere materialen die nog in de klas of op school liggen, kunnen op deze manier terug 
gebracht worden. 

➢ Kunnen jullie alle boeken voor de zomervakantie terugbrengen ? 
 
Omdat anders de boeken een volledige zomer op school blijven liggen en niet beschikbaar 
zijn voor andere kinderen. 
 
 
 
 
VRAGEN – INFO  

Jan Dhooge  
Team Programma en Educatie 
Bibliotheek - Departement Cultuur - Stad Gent  
09 323 6882 of 0496 621639 of  
Jan.Dhooge@stad.gent 
 
gent.bibliotheek.be 
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