
KLASBEZOEKEN  BIBLIOTHEEK - NAJAAR 2020 IN TIJDEN VAN CORONA 
 
INLEIDING 
 
Het vorige schooljaar is door de coronacrisis in mineur geëindigd. Ook klasbezoeken konden 
ineens niet meer. Met het nieuwe schooljaar pikken we de draad weer op. Vanaf september 
kunnen klassen opnieuw naar de bibliotheek komen om boeken te lenen of voor een 
verdiepende activiteit, zoals een introductie of workshop.   
 
Uiteraard laten we dat gebeuren in de meest veilige omstandigheden voor de leerkrachten, 
kinderen, het publiek en de bibliotheekmedewerkers, afhankelijk van de geldende 
kleurencode in het onderwijs en de daarbij horende maatregelen.  
 
Dit schooljaar is er ook een primeur: een online boekingssysteem dat het vastleggen van de 
afspraken voor iedereen overzichtelijker en eenvoudiger maakt.   
 
Meer info vind je hieronder, voor de Krook en voor de wijkbibliotheken.  
 
 
DE KROOK 
 

• De bibliotheek start met klasuitleningen op maandag 7 en met introducties op 14 
september. 

• Klasbezoeken vinden plaats op welbepaalde momenten of tijdsloten in de week.  

• In de voormiddag zijn er tijdsloten van een uur voor verdiepende activiteiten zoals 
introducties, in de middag van een half uur voor gewone uitleningen.   

• Er zijn tijdsloten 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 

Uitlening 
 

Uitlening - Uitlening Uitlening 

 

• De bezoeken zijn enkel op afspraak. Zonder afspraak kan je niet binnen.  

• Maak je afspraak met deze  online-reservatietool    

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

• Kom stipt op het afgesproken uur, laatkomers kunnen niet meer binnen. 

• Ingang via de zijdeur aan de Platteberg (niveau fietsenstalling). 

• Een bibmedewerker wacht jullie op aan de deur. 

• Draag een mondmasker. 

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

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

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


• Om te voorkomen dat de kinderen samendrommen aan het innamepunt, kunnen ze 

geen boeken lenen die hun klas pas heeft ingeleverd.  

Tip : maak met de geleende boeken een ‘klasbibliotheek’ zodat verschillende 

kinderen hetzelfde boek kunnen lezen tijdens de leenperiode. Zo moet je ook minder 

snel een nieuwe afspraak maken.  

• Respecteer je tijdslot. 

• Annuleren kan via annuleer de afspraak. 

• Vragen & info: bibliotheek.scholenwerking@stad.gent. 

• Zijn alle tijdsloten bezet? Met een collectieve kaart kun je als leerkracht zonder je 
leerlingen een groot aantal boeken lenen tijdens de openingsuren voor het publiek.  

• Boekenpakketten voor leerkrachten zijn er enkel wanneer de bibliotheek door een 
lockdown gesloten is voor het publiek en als afhaalbibliotheek fungeert.  

 
 
 
WIJKBIBLIOTHEKEN 
 

• Klasbezoeken vinden alleen plaats op welbepaalde momenten of tijdsloten in de 
week. Alle tijdsloten vallen buiten de openingsuren voor het publiek. 

• Er zijn tijdsloten van een half uur voor klasuitleningen en tijdsloten van een uur voor 
verdiepende activiteiten zoals introducties. De verdeling van die tijdsloten over de 
week verschilt van wijkbibliotheek tot wijkbibliotheek.  

• Klasbezoeken zijn enkel op afspraak. 

• Maak je afspraak met deze  online-reservatietool (behalve voor bib Watersportbaan, 
Sint Denijs en Wondelgem). 

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

• Kom stipt op tijd.  

• Draag een mondmasker. 

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

• Houd 1,5 meter afstand van de bibliotheekmedewerkers. 

• Respecteer je tijdslot. 

• Annuleren kan via annuleer de afspraak. 

• Tip : maak met de geleende boeken een ‘klasbibliotheek’ zodat verschillende 

kinderen hetzelfde boek kunnen lezen tijdens de leenperiode. Zo moet je ook minder 

snel een nieuwe afspraak maken.  

• Vragen & info: Contacteer je wijkbibliotheek telefonisch of per e-mail. 

• Zijn alle tijdsloten bezet? Met een collectieve kaart kun je als leerkracht zonder 

leerlingen een groot aantal boeken lenen tijdens de openingsuren voor het publiek. 

• Boekenpakketten voor leerkrachten zijn er enkel wanneer de bibliotheek door een 

lockdown gesloten is voor het publiek en als afhaalbibliotheek fungeert.  

https://widget.onlineafspraken.nl/apps/cancel?id=68287309&company=21994&code=_smp0zttc6ogc408o0s44gg00ws0gko8
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