
KLASBEZOEKEN  BIBLIOTHEEK - NAJAAR 2020 IN TIJDEN VAN CORONA 
 
INLEIDING 
 
In een ‘normale wereld’ ontvangen we dagelijks meerdere klassen in onze bibliotheken om 
klassikaal te lenen en/of deel te nemen aan een verdiepende activiteit (introductie of 
workshop).  Graag willen we dit najaar deze klasbezoeken terug opnemen maar dan wel in 
de meest veilige omstandigheden voor de kinderen, publiek en bibliotheekmedewerkers, 
uiteraard afhankelijk van de geldende kleurencode in het onderwijs en de daarbij horende 
maatregelen. 
 
DE KROOK 
 

• We starten met klasuitleningen op 7 en met intro’s op 14 september. 

• Klasbezoeken vinden plaats op welbepaalde momenten in de week. Dit zijn 
tijdssloten. 

• Er zijn tijdsloten  van een half uur voor klasuitleningen (namiddag) en tijdsloten van 
één uur voor verdiepende activiteiten zoals introducties (voormiddag) 

• Er zijn tijdssloten voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs / OKAN 
 

Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

09.00-10.00  
10.30-11.30 

Intro BO 
 

Intro BO Intro BO Intro SO  Intro SO 

13.00-13.30 
13.45-14.15 
14.30-15.00 

Uitleen 
 

Uitleen - Uitleen Uitleen 

 

• De bezoeken zijn enkel op afspraak. 

• Afspraken gebeuren via een online-reservatietool    

• Info via bibliotheek.scholenwerking@stad.gent  

• Zonder afspraak kan je niet binnen.  

• Klassen komen binnen en gaan naar buiten via de zijdeur aan de Platteberg  
Dat is op -1, niveau fietsenstalling. 

 

• We zorgen voor een onthaalmedewerker op het uur van afspraak 

• Klassen moeten stipt aanwezig zijn. 

• Ontsmet je handen bij het binnenkomen en weggaan. Er is handgel. 

• Houd 1,5 meter afstand van personeel en andere bezoekers. 

• Draag een mondmasker. 

• Er kan maar één klas tezelfdertijd in de bib. (Uitzondering : 2 klassen van dezelfde 

bubbel). 

• Respecteer je tijdslot 

• Binnengebrachte boeken kunnen niet geleend worden door kinderen van dezelfde 
klas (te veel volk bij het innamepunt). 

https://widget.onlineafspraken.nl/consumer/booking/book/key/bnfn19mgfp98-zffz18/at/0/st/0/ln/3/l/11111/t/9fcc/f/110d0111/c/00aeef,7dc473,111,00aeef,0072bc,fff,0,fff/s/550_1500/o/theme:advanced,dp:modern,interval:week/exclude/mobiledetect/output/html
mailto:bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
https://www.google.be/maps/place/Platteberg,+9000+Gent/@51.0487335,3.727105,17.52z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3714fbdaabb03:0x2afb142acbb745aa!8m2!3d51.0487229!4d3.7284541


• Tip : maak met de geleende boeken een ‘klasbibliotheek’ zodat meerdere kinderen 
boeken kunnen lezen en niet hoeven te wachten tot het terugbrengmoment. Op die 
manier hoeven ze minder snel terug te komen voor een nieuw bezoek. 

• Wanneer alle tijdsloten volzet zijn, kunnen leerkrachten zelfstandig boeken komen 
lenen met de collectieve kaart tijdens de reguliere openingsuren. 

• Boekenpakketten voor leerkrachten zijn er enkel wanneer de bibliotheek helemaal 
dicht is (lockdown) en enkel ‘afhaalbibliotheek’ is. 

 
 
 
WIJKBIBLIOTHEKEN 
 

• Klasbezoeken vinden plaats op welbepaalde momenten in de week. Dit zijn 
tijdssloten. 

• Al deze tijdssloten bevinden zich buiten de reguliere openingsuren. 

• Er kan maar één klas tegelijk komen 

• Er zijn tijdsloten  van een half uur voor klasuitleningen en tijdsloten van één uur voor 
verdiepende activiteiten zoals introducties 

• Deze tijdssloten variëren naargelang de locatie. 

• De bezoeken zijn enkel op afspraak. 

• Afspraken gebeuren via een online-reservatietool (behalve voor bib 
Watersportbaan, Sint Denijs en Wondelgem). 

• Info via de contactgegevens van de verschillende wijkbibliotheken 
 

• Klassen moeten stipt aanwezig zijn. 

• We zorgen voor een onthaalmedewerker op het uur van afspraak 

• Ontsmet je handen bij het binnenkomen en weggaan. Er is handgel. 

• Houd 1,5 meter afstand van personeel en andere bezoekers. 

• Draag een mondmasker. 

• Er kan maar één klas tezelfdertijd in de bib.  

• Respecteer je tijdslot 

• Binnengebrachte boeken kunnen niet geleend worden door kinderen van dezelfde 
klas (te veel volk bij het innamepunt). 
 

• Tip : maak met de geleende boeken een ‘klasbibliotheek’ zodat meerdere kinderen 
boeken kunnen lezen en niet hoeven te wachten tot het terugbrengmoment. Op die 
manier hoeven ze minder snel terug te komen voor een nieuw bezoek. 

• Wanneer alle tijdsloten volzet zijn, kunnen leerkrachten zelfstandig boeken komen 
lenen met de collectieve kaart tijdens de reguliere openingsuren. 

• Boekenpakketten voor leerkrachten zijn er enkel wanneer de bibliotheek helemaal 
dicht is (lockdown) en enkel ‘afhaalbibliotheek’ is. 

 
 
 

https://widget.onlineafspraken.nl/consumer/booking/book/key/bnfn19mgfp98-zffz18/at/0/st/0/ln/3/l/11111/t/9fcc/f/110d0111/c/00aeef,7dc473,111,00aeef,0072bc,fff,0,fff/s/550_1500/o/theme:advanced,dp:modern,interval:week/exclude/mobiledetect/output/html
https://gent.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren

