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VOORWOORD

Beste directies, beste leerkrachten

We zijn alweer een jaar verder. Een onzeker jaar dat opnieuw gedomineerd werd 
door één of ander vies beestje dat we niet bij naam zullen noemen. Er is genoeg 
over gezegd en over geschreven, tijd voor ander nieuws!

En dat nieuws is niet min! Het voltallige bibteam heet jullie van harte welkom 
in de vernieuwde bibliotheek. Zowel qua interieur als uitleensysteem zit de 
bib helemaal in een nieuw kleedje. Daarbij horen uiteraard ook de nodige 
aanpassingen in het reglement. Daarover lees je alles in deze brochure.

Een nieuw schooljaar waarbij ook een grote focus zal liggen op ‘Lezen op 
school’. Dit is een project met middelen van de Vlaamse Overheid. Speciaal voor 
dit project kregen we collega Eveline in dienst die zal fungeren als taalcoach in 
de stad Ronse. Je leert haar en de doelstellingen van het project iets verder in 
dit boekje kennen. 

Dit boekje voor leerkrachten is ondertussen aan een 2e editie toe. De folder 
biedt een overzicht van het totale aanbod aan activiteiten en collecties die de 
bibliotheek voor scholen, leerkrachten en leerlingen voorziet. 

Zoals steeds staat het bibteam ter beschikking voor verdere vragen of inlichtingen. 
Wees welkom, we zien je graag komen! 

Tot binnenkort in de bibliotheek!

Schepen Joris Vandenhoucke (cultuur),  
Schepen Brigitte Vanhoutte (onderwijs)  
& het bibteam
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EEN VERNIEUWDE BIB 

‘Het is gebeurd!’, zou Eric Van Looy zeggen. De bib van Ronse zit in een nieuw 
kleedje. De muren kregen een likje verf, er zijn nieuwe rekken en meubels, enkele 
decoratieve elementen kregen een nieuwe plek… het is de moeite! De bib (her)
leeft en hoopt op deze manier nog meer mensen te kunnen bereiken. 

Bij de vernieuwde bibliotheek hoort ook een nieuw RFID-uitleensysteem! 
Dat is een systeem met ‘zelfuitleenbalies’ waarbij de bezoekers helemaal 
zelfstandig materialen kunnen lenen, inleveren en verlengen. Hieronder vind je 
een stappenplan om materialen uit te lenen. In het begin is het misschien wat 
zoeken, maar het systeem is erg gebruiksvriendelijk. Heb je toch een probleem? 
Het personeel staat voor je klaar met raad en daad om je verder op weg te 
helpen. Ook tijdens de klasbezoeken zal het personeel beschikbaar zijn om de 
leerlingen wegwijs te maken. 

LENEN

1 Scan je klaskaart of lenerspas aan de zelfuitleenbalie. 
2 Leg de materialen één voor één op de uitleenbalie.
3 Kijk goed op het scherm om de instructies te volgen.
4 Neem jouw ticket met het overzicht van alle materialen  

en inleverdata op jouw kaart.

INLEVEREN

5 Breng je materiaal terug door opnieuw de materialen één voor  
één op de scanner te leggen of in de inleverbus te deponeren. 

6 Plaats je teruggebrachte boeken in de kast, schuif dvd’s en cd’s in de  
gleuf en geef spelletjes, kamishibai of reservaties af aan de infobalie. 

7 Volg opnieuw de instructies op het scherm om alle informatie te  
krijgen die je nodig hebt.

8 Betaal openstaande boetes of kosten aan de betaalautomaat.

NIEUW SYSTEEM KLASBEZOEKEN

Door de overschakeling naar het zelfuitleensysteem (RFID), is het niet meer 
mogelijk om met individuele, oranje leerlingenpassen te werken. Daarom heeft 
de bibliotheek de aanpak van de klasbezoeken grondig bijgestuurd. 

1 KLASKAART VOOR DE HELE KLAS

Elke leerkracht krijgt in de bibliotheek een klaskaart waarmee je gedurende het 
hele schooljaar mét de klas boeken leent. (vb.: Campus Glorieux Lager 4Y./Naam 
leerkracht). Leerkrachten die reeds in het bezit zijn van een dergelijke klaskaart, 
kunnen deze kaart hiervoor gebruiken. 

Uitlenen met één klaskaart gaat sneller. Zo is er meer tijd voor de kinderen om 
een boek te vinden dat bij hen past en om de kinderen bij het kiezen te begeleiden. 
Als leerkracht beslis je zelf of de boeken in de klas blijven of mee naar huis mogen, 
maar de bibliotheek moedigt dit laatste sterk aan.

Deze klaskaart geniet dan ook aangepaste uitleenvoorwaarden om het voor 
leerkrachten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

• Er kunnen 250 materialen op de kaart uitgeleend worden.

• De materialen krijgen een uitleentermijn van 8 weken en kunnen 
maximaal 1x verlengd worden. Materiaal dat gereserveerd is,  
kan niet verlengd worden.

• De leerkracht ontvangt per e-mail een inleverattentie 3 dagen voor  
het verstrijken van de uitleentermijn. Indien er geen e-mailadres 
doorgegeven wordt, kan geen inleverattentie verstuurd worden.

• 5 dagen na het overschrijden van de inleverdatum, wordt een 1e 
herinnering verstuurd. Dat kan naar keuze via e-mail of brief.  
Beiden zijn gratis.

• Er wordt pas een te-laatboete aangerekend zodra een 2e herinnering 
verstuurd wordt (7 dagen na herinnering 1). Er is dus voldoende tijd  
om eventuele problemen te melden of materiaal te verlengen. 
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• De school is verantwoordelijk voor de materialen op deze kaart. Boetes, 
beschadigingen of verlies worden aan de gangbare tarieven, zoals 
vermeld in het algemeen bibliotheekreglement, vergoed. 

• Materialen uit de bibliotheek reserveren is gratis voor leerkrachten. 
Wanneer reservaties niet opgehaald worden, wordt per materiaal wél 1€ 
administratieve kost aangerekend.

• Een boek uit een andere bibliotheek reserveren (IBL), kost 2€. Bij het 
niet-ophalen van deze reservatie, zal ook 1 euro administratieve kosten 
aangerekend worden.

• Wijziging van de gegevens van leerkrachten dienen doorgegeven te 
worden aan de bibliotheek om een correcte opvolging en ondersteuning te 
kunnen garanderen. 

ONDERSTEUNING VANUIT DE BIBLIOTHEEK

Het nieuwe uitleensysteem zal de nodige aanpassingen vragen van leerkrachten 
en scholen. Om de nieuwe werking gewoon te worden en vooral om te blijven 
aanmoedigen dat de bibboekjes ook meegaan naar huis, zal de bibliotheek extra 
ondersteuning voorzien voor leerkrachten:

• Na het klasbezoek ontvangt de leerkracht een alfabetische lijst met alle 
materialen + inleverdata. Hierop kan de leerkracht makkelijk aanduiden 
welke leerling welk boek in zijn bezit heeft. 

• Er is een vast aanspreekpunt voor klassen/scholen. Mail al jouw vragen 
of wensen naar scholenwerking.bibliotheek@ronse.be.

• Een overzicht van boetes of problemen wordt door de bib bijgehouden. 
Hierdoor kan het personeel kort op de bal extra informatie of 
ondersteuning bieden, indien nodig.

• Leerkrachten kunnen op vraag klaspakketten laten samenstellen door het 
personeel indien een klas verhinderd is om naar de bib te komen. Zo kan 
er alsnog een nieuw, gevarieerd boekenaanbod in de klas terecht komen.

PLANNING KLASBEZOEKEN

Diverse scholen gaven aan 
dat de klasbezoeken in de 
namiddag veel te kort 
waren. Hierdoor verliepen 
de bezoeken chaotisch en 
onrustig en konden de 
leerlingen niet voldoende 
tijd nemen om een boek 
op maat te vinden. Daarom 
heeft de bibliotheek beslist 
om haar systeem aan te passen. Vanaf nu komt elke klas gemiddeld om de 5 
weken op klasbezoek. Dit kan zowel tijdens de openingsuren van de bib als 
erbuiten. Enkel op donderdagvoormiddag zijn er geen klasbezoeken mogelijk. Er 
wordt op voorhand ingeschreven voor een vaste week (type 1 - 2 - 3 - 4 - 5),  
een vaste dag en een vast uur. 

Om de klasuitleningen vlot te laten verlopen en om de rust in de bibliotheek voor 
andere bezoekers te waarborgen, wordt slechts één klas op hetzelfde moment 
ingeroosterd.

Bib gesloten of zelf verhinderd?
De sluitingsdagen van de bib voor dit schooljaar vind je op de site van de bib 
ronse.bibliotheek.be. Valt je afspraak op één van deze sluitingsdagen of heb je een 
activiteit gepland waardoor je zelf verhinderd bent, dan kan je ons contacteren 
voor een nieuwe afspraak, zowel telefonisch als via mail. We bekijken graag met 
jou of een andere afspraak mogelijk is of om een klaspakket samen te stellen 
voor jouw leerlingen. Vergeet ook niet om de bib te verwittigen wanneer je boeken 
verlengd moeten worden. Dit kan ook eenvoudig via ‘Mijn Bibliotheek’.

VOORMIDDAG 
• 9 - 10 u. 
• 10 - 11 u.
• 11 - 12 u.

NAMIDDAG 
• 13.30 - 14.30 u.
• 14.30 - 15.30 u.
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Gebruik de inleverbus
Wist je dat er sinds kort een inleverbus aan de bibliotheek is. Dat betekent dat 
je nu dag en nacht, 7 op 7 materialen kunt inleveren. Kon je niet met de klas 
komen, maar wil je toch van de boeken af? Lever ze in via de inleverbus!

RONDLEIDINGEN OP MAAT

Tijdens het 1e klasbezoek van een schooljaar krijgen de leerlingen een korte 
introductie over de bibliotheek. Wens je graag een uitgebreidere kennismaking 
met de bib en haar geheimen, dan kan je steeds een afspraak maken. De 
bibliotheek informeert de leerlingen graag op maat van hun leeswereld en 
leesniveaus. Wees gerust, er valt heel wat te ontdekken! Wedden dat je zelf nog 
niet alles over onze bibliotheek wist?

Mijn bibliotheek

Heb je nog geen account op ‘Mijn Bibliotheek’, volg dan deze stappen:

1 Surf naar ronse.bibliotheek.be

2 Klik op ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’

3 Klik onderaan op ‘Maak een profiel aan’

4 Geef je e-mailadres in

5 Kies je bibliotheek  
Typ de naam van de bibliotheek in waar je lid van bent.  
Vb. Ronse en klik in het lijstje op Ronse (Bibliotheek Ronse).

6 Koppel je lidmaatschap 
Gebruik je een lenerskaart of klaskaart? Vul dan de barcode van je kaart in. 
Gebruik je je identiteitskaart? Vul dan het rijksregisternummer in. 
(alles aan elkaar, zonder punten of strepen).

7 Vul je paswoord in 
Je vult het volgende in: dag en maand van je geboortedatum  
en de eerste drie letters van je familienaam in hoofdletters.  
(DDMMFFF, bv. Jan Peeters 08/12/1970 wordt dan: 0812PEE). 
Inloggen met klaskaart: dag en maand van je geboortedatum en de eerste 
drie letters van je school of instelling in hoofdletters.  
(DDMMFF, vb. Jan Peeters 08/12/1970 Decroly wordt dan: 0812DEC).

8 Maak je profiel aan 
Vul alle gevraagde velden in. Kies een sterk wachtwoord. Vink onderaan 
de optie ‘Ik ga akkoord met de privacyverklaring’ aan. Zodra je klikt op de 
knop ‘Profiel aanmaken’, zal je het bericht krijgen dat je geregistreerd bent.

9 Bevestigingsmail 
Open je mailbox en klik op de link om je e-mailadres te verifiëren. Niets 
gekregen? Controleer dan zeker je ongewenste e-mail (spam). Vanaf nu 
heb je toegang tot je online lidkaart.

TIP Maak een ‘Mijn bibliotheek’-account aan. 
Daarmee kan je elk uur van de dag nakijken 
welke materialen op jouw kaart staan. Je 
kunt van thuis uit materialen verlengen en 
reserveren. Je kunt verschillende kaarten 
toevoegen op 1 account om het overzicht op 
al jouw kaarten en die van jouw gezinsleden 
te behouden.
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Ik ben EVELINE. Met veel enthousiasme ben ik 
enkele maanden geleden gestart als ‘Taalcoach’. 
Als leerkracht, navormer en taalbegeleider voor 
mijn scholengemeenschap, heb ik mij de voorbije 
jaren volledig verdiept in alle aspecten van taalont-
wikkeling bij kinderen. Na twintig jaar ervaring in het 

onderwijs, was het tijd voor een nieuwe, veelzijdige uitdaging! Die vond 
ik bij Stad Ronse als taalcoach. Ik zet mij zowel in voor het project ‘Bib 

op school: iedereen leest mee’ als voor ‘Vakantieprikkels: taal en vrije 
tijd?! Een te gekke combinatie!’ 

Een belangrijke doelstelling bij het project met de scholen is, dat kin-
deren plezier beleven aan (voor)lezen! (Voor)lezen is gezond, maakt 
je gelukkig en is altijd gezellig… Driemaal de letter ‘g’ van geweldig! 
Het is dan ook een geweldig mooi project. We wensen in de hele stad 
leesplezier aan te moedigen en leerlingen te versterken in hun taal 
door op een leuke, aangename en ongedwongen manier met lezen in 
contact te komen.

Daarnaast wil ik ook zeer graag meewerken aan een sterke taalont-
wikkeling bij alle jongeren uit Ronse. Voor het project ‘Taalprikkels in 
de vrije tijd’ zal ik tijdens de vakanties ook terug te vinden zijn op de 
speelpleinen en vakantiewerkingen in de stad. Dit project is voor mij 
een uitgelezen kans om taalcoaching op het veld te realiseren. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om beide projecten mee vorm te geven, 
mijn expertise te delen, leerkrachten en opvoeders te ondersteunen 
en vooral een inspirator te zijn voor beide projecten. Dit zijn voor mij 
noodzakelijke ingrediënten van een goede coaching.

Je kan mij iedere 
dag terugvinden in 
de fascinerende we-
reld van de biblio-
theek, wat subliem
is, als je weet dat ik 
een uitgesproken 
passie heb voor 
kinderboeken…

BIB OP SCHOOL:  
IEDEREEN LEEST MEE!

In de zomer van 2020 tekende de bibliotheek van Ronse in op de projectoproep 
‘Lezen op school’ van het agentschap ‘Onderwijs en vorming’ van de Vlaamse 
overheid. Ronse was één van de uitverkorenen en haalde mooie subsidies 
binnen voor het project ‘Bib op school: iedereen leest mee’. De belangrijkste 
doelstellingen van het project staan in het teken van leesmotivatie en leesplezier 
bij leerlingen. Het project in Ronse wil in nauw overleg met scholen, leerkrachten, 
de bibliotheek en andere stadspartners inzetten op een stadsbreed taal- en 
leesbeleid voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Je vindt meer info over 
dit project via ronse.bibliotheek.be/bib-op-school. Onder 
andere volgende acties kaderen binnen dit project: 

 
TAALCOACH EVELINE

In maart 2021 kwam Eveline Baelde in dienst. Zij is de gloednieuwe, 
superenthousiaste taalcoach van de stad. Zij zal de scholen inhoudelijk 
en maatgericht ondersteunen bij het versterken van het leesbeleid op 
school. Daarnaast werkt ze ook samen met verschillende stadsdiensten 
taalprikkelende activiteiten uit, zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd. 
Ze stelt zich graag even voor:



12 13

WISSELCOLLECTIE

In het kader van het project: ‘Bib op school: iedereen leest mee’ test de bibliotheek 
dit schooljaar de inzet van een wisselcollectie uit. Deze wisselcollectie is 
bedoeld voor (wijk)scholen die zich niet op wandelafstand van de bibliotheek 
bevinden of moeilijker bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en dus niet 
frequent op klasbezoek kunnen komen. 

Deze collectie vormt een ‘minibibliotheek’ die op school wordt geleverd zodat er 
toch een ruim en gevarieerd boekenaanbod aanwezig is. De uitleentermijn van 
een wisselpakket loopt per trimester. Tijdens de langere schoolvakanties (kerst-, 
paas-, zomervakantie) worden de pakketten gecontroleerd en klaargemaakt om 
nadien van school te wisselen. Zo krijgt elke klas na de vakantie een nieuwe 
lading leesvoer om te verslinden en krijgen vanaf nu alle leerlingen in Ronse 
toegang tot het uitgebreide bibliotheekaanbod.

De wisselcollectie wordt in de 1e fase getest voor de leerlingen van het 2e en 
3e leerjaar. Deze testfase houdt in dat de boxen even gebruikt worden, geruild 
worden en dat leerkrachten, leerlingen en het bibliotheekpersoneel de inhoud 
en praktische uitwerking ervan kunnen evalueren en bijsturen. Indien alles goed 
verloopt, zal het project in de loop van het schooljaar 2021-2022 stap voor stap 
verder uitgewerkt worden om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen bereiken.

Wisselcollecties kunnen niet gereserveerd of uitgeleend worden door andere 
leerkrachten. De verdeling van de pakketten gebeurt in overleg met de betrokken 
scholen/leerkrachten en wordt door een vaste medewerker van de bibliotheek 
gecoördineerd. 

EDUCATIEVE THEMAPAKKETTEN VOOR 
LEERKRACHTEN

Enkele scholen zijn al langere 
tijd vragende partij voor 
‘educatieve pakketten’. Met 
de subsidies van de Vlaamse 
overheid kan de bibliotheek 
vanaf nu ook aan deze vraag 
tegemoet komen. Educatieve 
pakketten bevatten naast 
allerlei soorten boeken ook kijk- 
en luistermateriaal, fantasie- 
materiaal, spelmateriaal en 

andere leuke methodieken over een specifiek thema. De inhoud van de koffers 
kan je steeds raadplegen via de catalogus. Vanaf september zijn de eerste 4 
pakketten beschikbaar:

• Dierenvrienden (kleuter + eerste graad)
• Mmmm… Lekker eten! (kleuter + eerste graad)
• Te land, ter zee en in de lucht (vervoer) (kleuter + eerste graad)
• Mijn lichaam - sportkriebels (7-12 jarigen)

Als leerkracht kan je maximaal 1 pakket per keer uitlenen op jouw klaskaart. 
De materialen kan je 3 weken houden en zijn niet verlengbaar. Ze dienen 
ten laatste de woensdag voor elke schoolvakantie opnieuw ingeleverd 
te worden in de bibliotheek. Je kunt educatieve pakketten reserveren via  
‘Mijn Bibliotheek’. 

Voor alle vragen en info over deze collecties, kan je terecht op de website van 
de bibliotheek, in de bibliotheek tijdens de openingsuren, via 055 232 862 of via 
scholenwerking.bibliotheek@ronse.be.

DE LEESAMBASSADE
Neem een dikke, opvallende stift. Noteer met stip in jouw 
agenda: zaterdag 16 oktober 2021: ‘De Leesambassade’. 
Tijdens dit inspirerende congres word je als leerkracht, 
beleidsondersteuner, directeur, taaltherapeut of lokale, 
geïnteresseerde taalbewonderaar meegenomen op een voormiddag 
taalplezier en leesinspiratie. Gedurende de hele voormiddag kan je 
lezingen en workshops bijwonen. Voor deze gelegenheid werd een 
aanbod samengesteld voor zowel kleuter, lager en secundair onderwijs 
en dit zowel op beleids- als praktijkniveau. Je vindt het volledige aanbod 
op: ronse.bibliotheek.be/de-leesambassade. Schrijf je snel in en wie 
weet, word jij de allereerste ‘leesambassadeur’ van Stad Ronse!
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EDUCATIEF SPELMATERIAAL
De bib leent ook spelmateriaal uit voor alle leeftijden. 
In de spellencollectie vind je een heleboel educatie-
ve spellen rond taal, rekenen, WO, verkeer en noem 
maar op. Als leerkracht kan je dit materiaal uitlenen 
voor gebruik in de klas. Het materiaal is niet beschik-
baar voor leerlingen tijdens de klasuitleen.

COLLECTIE BASISONDERWIJS

De bibliotheek heeft een zeer diverse collectie voor alle leeftijden. Volgende 
materialen zijn zeker interessant voor leerlingen uit het basisonderwijs en hun 
leerkrachten:

Prentenboeken
Dit zijn boeken met mooie, duidelijke illustraties en met weinig 
of geen tekst. Er zijn zowel fictie- als non-fictie prentenboeken. 
Ideaal voor beginnende lezers, om voor te lezen of gewoon om 
in te kijken. De boeken zijn onderverdeeld in thema’s. Heel wat 
prentenboeken zijn ook terug te vinden als kamishibai vertelplaten. 
Ook het mooie, houten verteltheater kan je gratis lenen in de bib. 

Jeugd paars - voorleesboeken en sprookjes
Deze collectie bestaat uit verhalen om voor te lezen aan kinderen. 

Niveauleesboeken
Dit zijn boeken voor kinderen die leren lezen. We onderscheiden 
volgende niveaus, maar elk kind evolueert volgens zijn/haar 
tempo: start (begin 1e leerjaar), M3 (midden 1e leerjaar), E3 (eind 
1e leerjaar), M4 (midden 2e leerjaar), E4 (eind 2e leerjaar). Binnen 
de niveauleesboeken vind je ook groeiboeken met verhalen die 
meegroeien met het niveau van het kind en samenleesboeken. 

Jeugd geel/rood/blauw
Deze boeken zijn voor kinderen die zelfstandig kunnen lezen. 

• Geel: 6-9 jaar
• Rood: 9 -12 jaar 
• Blauw: 12-14 jaar 

De pictogrammen geven weer over welk thema het boek gaat 
of tot wel genre het boek behoort. De boeken zijn alfabetisch 
gerangschikt volgens de familienaam van de auteur.

Informatieve boeken
De informatieve boeken zijn ingedeeld volgens thema’s. Er hangt 
een duidelijk overzicht aan het rek met informatieve boeken. Ook 
bovenaan op het rek vinden de kinderen de categorieën die op die 
plaats in het boekenrek staan. 

Jeugdtijdschriften en -strips
Voor de jonge lezers hebben we ook een uitgebreid aanbod 
tijdschriften en strips. 

Jeugdpoëzie en -toneel
Deze boeken hebben dezelfde leeftijdsindeling als de fictie (paars/
geel/rood/blauw). Ze krijgen een apart etiket en een aparte plek in 
de bib zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. 

DIGITALE COLLECTIE VAN DE BIB

Go Press kiosk en krantenarchief: Raadpleeg digitaal alle krantenartikels via 
de Go Press kiosk of het digitale krantenarchief. Dit kan gemakkelijk via je ‘Mijn 
Bibliotheek’-account of je kan hier met de hele school gratis gebruik van maken. 
Neem hiervoor contact op met de bibliotheek om dit voor jouw school aan te vragen.

Junior Winkler Prins online: Op de computers in de bibliotheek wordt gratis 
toegang verleend tot de digitale Winkler Prins encyclopedie. De bibliotheek 
beschikt zowel over een versie voor volwassenen als voor kinderen. Dit is handig 
voor spreekbeurten en het leren zoeken naar betrouwbare (digitale) informatie.
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OP ZOEK NAAR EEN BOEK DAT BIJ JOU PAST!

Op de website van de bibliotheek ronse.bibliotheek.be krijg je een overzicht 
van alle materialen die de bibliotheek in haar bezit heeft. Met behulp van 
diverse filters kan je materialen opzoeken die perfect aansluiten bij jouw 
interesses of zoekopdracht.

Bovendien krijg je op onze website in één klap alle informatie over: 

• het bibliotheekreglement
• de uitleenvoorwaarden voor specifieke doelgroepen (zoals leerkrachten)
• de activiteiten en sluitingsdagen

Je kan de catalogus zowel thuis, op school als in de bibliotheek raadplegen. 
Het is dus zeker aan te raden om de leerlingen hier wegwijs in te maken 
voordat ze naar de bibliotheek komen om op zoek te gaan naar een boek dat 
bij hen past! 

  

Bieblo
In de bib staat een boom. Niet 
zomaar een boom, het is de 
Biebloboom! Deze boom 
geeft de kinderen tussen 6 
en 11 jaar advies over boeken 
die hen op het lijf geschreven 
zijn. Ze selecteren hun leeftijd 
en swipen vervolgens hun 
favoriete thema’s naar de 
goede kant. Zo krijgen ze een 

selectie te zien van boeken die op dat moment beschikbaar zijn in de bib en die 
aansluiten bij hun interesses. Laat de leerlingen hun bibbezoek voorbereiden in 
de klas of probeer de tool uit via deze link: www.bieblo.be/#/ronse/ronse.

Boekenzoeker
Sinds 2020 is de website ‘Boekenzoeker’ 
helemaal vernieuwd. Een zeer belangrijke 
aanvulling is dat het aanbod op de website 
vanaf nu ook gekoppeld is aan de catalogus 
van jouw lokale bibliotheek. Dat betekent dat 
je onmiddellijk kan nakijken of het boek dat 
je vond, ook beschikbaar is in de bibliotheek. 

Op www.boekenzoeker.be kan je enorm veel leesinspiratie opdoen. Er staan 
heel diverse leeslijsten op en je kunt filters instellen volgens leeftijd, interesse, 
genre, thema, dikte en vorm van het boek! Zeker en vast de moeite waard om 
jouw leerlingen (en jezelf) hier wegwijs in te maken! 

De Leesjury = kwaliteitslabel
KJV bestaat niet meer, leve de Leesjury! De bib van Ronse heeft een bloeiende 
Leesjury-werking met meer dan 60 actieve lezers! In Ronse begeleiden we 
leesgroepen vanaf het 2e leerjaar tot en met het 4e middelbaar. De geselecteerde 
Leesjuryboeken krijgen allemaal een aparte sticker, zo kan je snel zien welke 
boeken ooit geselecteerd waren. Je kan er vast en zeker van uit gaan dat dit 
kwalitatieve verhalen of boeken zijn. Toon dit aan jouw leerlingen die op zoek 
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zijn naar een goed boek en stimuleer hen om ook lid te worden van de leukste 
boekenjury van het land: de Leesjury! Inschrijven kan tot 10 september in de 
bibliotheek.

De oude sticker (1) zal uiteraard nog zichtbaar zijn, maar vanaf nu krijgen de 
boeken volgend label ter herkenning (2):

 

 

Als lezen moeilijk gaat
ML = MAKKELIJK LEZEN

Op verschillende boeken in de collectie staat een ‘ML’-aanduiding. 
Dat staat voor ‘Makkelijk Lezen’. Deze boeken hebben helemaal 
dezelfde verhaallijn als de bestaande romans, maar kregen 
een vereenvoudigd taalgebruik. Ze zijn gedrukt in een dyslexie-
vriendelijk lettertype en hebben kortere, duidelijke zinnen. Door 
de subsidies voor het project ‘Bib op school: iedereen leest mee!’ 
breidt de bibliotheek deze collectie stevig uit.

LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK
Van ‘Ik haat lezen!’ naar ‘Mag ik nog een boek?’ 
Zitten er kinderen met een leesbeperking in de klas? 
Ook zij kunnen in de bib terecht. Via www.ikhaatlezen.
be vind je alle info over de ‘Daisy’-collectie of vraag 
gerust meer info in de bib. Er bestaan zelfs ingelezen 
schoolboeken in de ADIbib!

ACTIVITEITEN IN DE BIB

JEUGDBOEKENMAAND

Maart staat zoals altijd in het 
teken van de Jeugdboekenmaand. 
Dit schooljaar wordt het een zeer 
spannende editie want het thema 
is ‘Helden en schurken’! Het is pas 
september, maar de bibliotheek is al 
volop aan het voorbereiden om ook 
tijdens deze Jeugdboekenmaand een 
leuk en uitdagend aanbod te voorzien.

Graag geeft de bibliotheek dan ook al volgende richtdata mee voor de 
activiteiten in het kader van de Jeugdboekenmaand. 

 

• 5 maart 2022: ‘Verhalen in de stad’ 
Spectaculair stadsfestival dat helemaal 
in het teken staat van lezen, taal, 
illustraties, poëzie, vertellen en verhalen 
als start van de Jeugdboekenmaand en 
de Picturale editie 2022!

• 7 maart 2022 - 18 maart 2022: Jeugdboekenmaandspel  
voor leerlingen vanaf het 3e leerjaar tot het 6e leerjaar.

• 21 maart 2022 - 1 april 2022: Auteurslezingen voor leerlingen  
van het 1e, 3e en 4e leerjaar.

Meer info over specifieke tijdstippen voor de klassen of over de activiteiten 
volgt later. We hopen jullie dan zeker te mogen verwelkomen. 

Er zullen ook nog enkele andere activiteiten in het kader van de jeugdboeken-
maand plaatsvinden. Hou onze website en sociale media goed in het oog!
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LERARENKAART

Elk jaar in januari verspreidt Klasse de nieuwe lerarenkaarten via de bibliotheken. 
De lerarenkaarten liggen normaal in de bib van de officiële woonplaats in 
Vlaanderen. Leerkrachten die in Ronse of één van de omliggende Waalse 
gemeentes (Ellezelles, Leuze-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing of Frasnes-
lez-Buissenal) wonen, kunnen in de bibliotheek van Ronse terecht om hun 
lerarenkaart op te halen. 

Ligt de kaart niet in de bib van Ronse? Neem dan een kijkje op de site  
www.waarismijnlerarenkaart.be om te achterhalen waar je jouw lerarenkaart 
kan terugvinden.

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022*

Voorlezen voor kinderen van 4 tot 9 jaar

Op woensdagen (14.30 - 15.30 u.): 8/9 - 6/10 - 3/11 -  
8/12 - 5/1 - 2/2 - 2/3 - 6/4 - 4/5 - 1/6

en zaterdagen (10.30 - 11.30 u.): 18/9 - 16/10 - 20/11 -  
18/12 - 15/1 - 19/2 - 19/3 - 23/4 - 21/5 - 18/6

* Deze kalender is nog verre van compleet. Het team van de bib stelt momenteel 
alles in het werk om ook dit jaar opnieuw een spetterend aanbod voor jong en 
oud te voorzien. Er kunnen steeds extra activiteiten ingelast worden. 

Ben je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes in de bib? Raadpleeg de 
website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg de bibliotheek op facebook. 

ma 6 Start klasbezoeken

ma 20 Start KJV-werking: op inschrijving
  

za 9 Verwendag in de bib met activiteiten  
voor jong en oud!

  

zo 21 Kinderkunstendag in samenwerking  
met CC De Ververij

za 20 - za 28 Voorleesweek
  

Jeugdboekenmaand

za 5 Verhalen in de stad

ma 7 - vrij 18 Jeugdboekenmaandspel

ma 21 - vrij 1/4 Auteurslezingen (exacte data volgen)
  

di 20 Deadline tekenwedstijd Jeugdboekenmaand

SEPT

OKT

NOV

MAA

APR
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Anja De Boever Isabelle Dekens  Eveline Baelde 
taalcoach

Voor alle vragen, klachten, informatie of ideeën m.b.t. de scholenwerking  
kunt u terecht in de bibliotheek, via 055 232 862 of  

via scholenwerking.bibliotheek@ronse.be.

Bibliotheek Ronse 
De Biesestraat 4 
9600 Ronse

055 232 862 
bibliotheek@ronse.be 

Stadsbestuur Ronse 
Grote Markt 12 
9600 Ronse

www.ronse.be

Medewerkers jeugdafdeling  
Bibliotheek Ronse

CONTACT

Brigitte Depraetere Marlies Decavel 
verantwoordelijke 

jeugdafdeling



v.u. Luc Dupont - Stadsbestuur Ronse - Grote Markt 12, 9600 Ronse - www.ronse.be 

SAVE THE DATE

?DE LEESAMBASSADE 
16 OKTOBER 2021


