
BOEK 
OP BEZOEK

zoekt vrijwilligers om bij 
kleuters thuis voor te lezen.
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Boek op bezoek zoekt vrijwilligers om bij 
kleuters thuis voor te lezen

HOE?
• De scholen uit de buurt selecteren 
   kinderen.
• De brugfiguren van de basisscholen 
   contacteren de gezinnen en maken 
   de eerste afspraken. Jouw voorlees-
   gezin is dus op de hoogte van je komst 
   en krijgt vooraf de nodige informatie.
• Je kiest samen met het gezin het 
   voorleesmoment: na schooltijd of op 
   woensdagnamiddag.
• De brugfiguren volgen alles op. Bij hen  
   kun je terecht met al je vragen.
• Je krijgt een speciale gratis lidkaart van 
   de bib, waar je rekken vol schitterende 
   voorleesboeken vindt.
• Je bent verzekerd tegen ongevallen 
   tijdens de voorleesperiode.

VORMING EN BEGELEIDING
• Oktober: startbijeenkomst per wijk voor 
   de vrijwilligers.
• 2 gratis vormingsmomenten.
• Tussentijdse bijeenkomst voor de 
   vrijwilligers.
• Slotfeest per wijk voor de kinderen, 
   hun ouders en de vrijwilligers.

BOEK OP BEZOEK
Niet elk gezin heeft een voorleestraditie. Om kinderen te laten kennismaken met 
verhalen, taal, boeken en de bibliotheek is er Boek op bezoek: vrijwilligers gaan 
1 keer of vaker per maand bij een kleuter uit de 3ᵈᵉ kleuterklas thuis of op school 
voorlezen. Heb jij zin om dit najaar met een boek op bezoek te gaan bij een kleuter?

WANNEER?
• De voorleesperiode start na de herfst-
   vakantie en duurt tot aan de paas-
   vakantie. 
• Je leest minstens 10x voor, telkens 
   ongeveer een halfuur en brengt een 
   bezoek aan de bib samen met je 
   voorleeskindje, indien haalbaar. 

WAAR?
• Je leest voor bij je voorleeskindje 
   thuis of op school. 
• Boek op bezoek loopt in de Bloeme-   
   kenswijk, Brugse Poort, Gentbrugge,
   Ledeberg, Nieuw Gent, Rabot en  
   Sint-Amandsberg. In deze wijken is  
   er een Brede Schoolwerking en een 
   wijkbibliotheek.

INTERESSE?
Neem contact op met:
Bibliotheek Gent: 09 323 68 82 of 
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent

INFO 
gent.bibliotheek.be/boek-op-bezoek

Dit is een gezamenlijk project van Bibliotheek Gent 
en Brede School Gent.


