
BOEKENPAKKETTEN VOOR LEERKRACHTEN 

INLEIDING 
Momenteel kunnen jullie niet meer met de klas naar de bibliotheek komen. Daarom wensen 
we jullie te ondersteunen met boekenpakketten 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 laten maken in de bib 
 
ALGEMEEN 

• Zelfde uitleenvoorwaarden als bij een klasbezoek 

• Uitleentijd is maximum 6 weken. Graag tijdig terugbrengen. 

• Materialen kunnen niet verlengd worden (contacteer de bib bij overmacht) 
 
HOE KRIJG IK EEN PAKKET 

1. Je komt het pakket zelf samenstellen en lenen tijdens de openingsuren van de bib 

• Je gaat naar de bib waar je met klas/school gaat 

• Zonder afspraak 

• Tijdens de openingsuren van De Krook of wijkbibliotheek  
 

2. Je komt het pakket samenstellen en lenen buiten de openingsuren van de bib 

• Enkel voor wijkbibliotheken  

• Op afspraak: boek een moment via de online reservatietool  
➢ In de wijkbibliotheken geniet zelf komen samenstellen onze voorkeur wegens de vele 

aanvragen/werk. Als je zelf komt kan je ook méér en gerichte titels meenemen. 
 

3. Je laat een bibmedewerker een pakket samenstellen  

• Stuur onderstaand aanvraagformulier naar de bib waar je met je klas gaat : 
a. De Krook: bibliotheek.scholenwerking@stad.gent (centrumscholen) 
b. Mailadres van de wijkbibliotheek in de buurt van de school 

• Maximum 30 items 

• Je krijgt een bericht wanneer het pakket klaar staat (reken op 3tal werkdagen) 

• Kom het pakket ophalen tijdens de openingsuren 

• Breng zelf draagtassen/dozen mee 

• Het pakket blijft één week liggen. 
 

AANVRAAGFORMULIER BOEKENPAKKET VOOR LEERKRACHTEN 
Leerkracht  

Mailadres  

School  

Klas  

Aantal leerlingen  

Wensen pakket (thema’s, fictie, 
non-fictie, talen, …) – geen 
specifieke titels 
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https://gent.bibliotheek.be/basis-onderwijs
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https://gent.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren
https://gent.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren


TERUGBRENGEN 
 
De materialen kunnen teruggebracht worden : 
 

• Tijdens het ophalen van een nieuw pakket 

• Via de terugbrengbussen  

• Geen enorme hoeveelheden in de terugbrengbussen steken wegens kans op 
blokkeren. 

• Voor wijkbibliotheken : neem contact op om af te spreken wanneer best 
terugbrengen 

 
 

VRAGEN – INFO  

Neem contact op met : 

• De Krook: bibliotheek.scholenwerking@stad.gent  

• Wijkbibliotheken: Mailadres van de wijkbibliotheek in de buurt van de school 
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