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Beste directie en leerkracht
 
Het jeugdteam van Bibliotheek Hasselt Limburg heeft opnieuw 
enthousiast de handen uit de mouwen gestoken om een 
boeiende bundel aan activiteiten bij elkaar te sprokkelen. 
Het resultaat daarvan  kun je in deze brochure lezen.

Omdat bibliotheekbezoeken een basisrecht zijn voor alle schoolgaande kinderen, 
blijft onze Bibtruck -die in het schooljaar 2019-2020 al zijn vijfde kaarsje uitblaast -, 
naast de klasuitleningen in één van onze vestigingen een ijzersterke en vaste 
waarde in ons scholenaanbod. 
Daarnaast bouwen we aan een verticale leerlijn van het derde kleuterklasje tot 
en met het zesde leerjaar, waarbij we de leerlingen telkens introduceren in een 
nieuw en fascinerend deel van onze uitgebreide bibliotheekwerking. Op deze 
manier verdiepen en verruimen we de kennis en ervaring van de kinderen. Het 
uitgangspunt van elke interactieve rondleiding is ‘spelend leren’. 

Ons uitgebreid activiteitenaanbod voor het kleuter- en basisonderwijs blijft dus 
één van de belangrijkste speerpunten van onze werking, waarbij we de begrippen 
leesbevordering, leesplezier, taalstimulering, informatievaardigheden en 
mediawijsheid nooit uit het oog verliezen.

Benieuwd naar wat we voor jou in petto hebben? Lees snel verder!

Habib El Ouakili,   Martine Balcer,   
Schepen Bibliotheek  Directeur Bibliotheek Hasselt Limburg
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GROEP   instappers en 1e kleuterklas
WAAR   BHL Kuringen / BHL Dusart / Bibtruck   
WANNEER  november 2019
DUUR   25 minuten
AANTAL  max. 1 klas per vertelling 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/voorleesmaand

VOORLEESMAAND

Onze Voorleesmaand in de Bibtruck, vestiging Dusart en Kuringen had veel succes 
vorig schooljaar. Vandaar dat we er resoluut opnieuw voor kiezen om de instappers en 
eerste kleuterklasjes uit te nodigen in onze bib(truck) voor een eerste kennismaking. 
We warmen onze voorleesstemmetjes alvast op voor onze allerkleinste lezers! 

KLEUTERS

GROEP   3e kleuterklas
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  januari 2020 - juni 2020
DUUR   70 minuten / mogelijk op dinsdag- en donderdagvoormiddag
AANTAL  max. 1 klas per rondleiding 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/bezigebijtjes

BEZIGE BIJTJES IN DE BIB

Boeken, cd’s, dvd’s, … 
Wat heeft de bib allemaal voor mij als kleuter?
Waar vind ik het?
En mag ik het zomaar meenemen?
Met een verhaal en de Beebots maken kleuters 
kennis met het reglement van de bib en de materialen. 
Ze laten de bijtjes op het speelbord zoemen en gaan 
zelf op zoek naar de boeken.
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GROEP   2e kleuterklas
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  14-15-16-17-18 oktober 2019
DUUR   50 minuten
AANTAL  max. 1 klas per voorstelling 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/karelenkaatje

KAREL EN KAATJE MET LIESBET SLEGERS

Liesbet Slegers leest voor uit één van haar boeken over Karel of Kaatje en maakt 
grote tekeningen tijdens het vertellen. De kindjes helpen mee het verhaal op te 
rakelen aan de hand van vraagjes en door de tekening die tot stand komt op het 
grote blad papier. 
Liesbet Slegers is grafisch vormgever en illustrator en maakt kinderboeken voor 
baby’s, peuters en kleuters. De eenvoudige verhalen en felgekleurde tekeningen 
spreken jonge kinderen erg aan. Karel en Kaatje zijn de bekendste figuren. Deze 
boekjes zijn ondertussen wereldwijd bekend en worden vertaald in meer dan tien 
talen. In 2018 bestond het figuurtje Karel 20 jaar.

KLEUTERS
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EERSTE GRAAD

GROEP   1e leerjaar
WAAR   BHL Kuringen
WANNEER  17-18-19-20-21 februari 2020
DUUR   60 minuten
AANTAL  max. 1 klas per voorstelling 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/kinderboekenmix

KINDERBOEKENMIX MET KIM CRABEELS

Als enig kind verzon Kim Crabeels een wereld van sprekende dieren om zich heen. 
Toen was dat een beetje vreemd. Vandaag is het haar job. En dat vindt ze heerlijk! 
Kim schrijft voor kinderen van 5 tot 15 jaar. Haar verhalen zijn grappig en ontroerend 
tegelijk. Ze worden gelezen tot in China en Korea. Kim komt niet alleen, maar brengt 
een koffer mee vol blobvissen, flamingo’s, kleine struisjes, een prikkende egel, een 
dode poes die alsnog schrijven kan en zelfs een eenzame walvis! Kim maakt de 
kinderen warm voor mooie boeken. Een wervelende, interactieve mix van weetjes 
en verhalen voor kinderen van het eerste leerjaar.
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EERSTE GRAAD

GROEP   2e leerjaar
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  november 2019 - juni 2020
DUUR   70 minuten / mogelijk op dinsdag- en donderdagvoormiddag
AANTAL  max. 1 klas per rondleiding 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/hoekiesikeenboek

HOE KIES IK EEN BOEK?

Boeken, boeken, zoveel rekken, in alle hoeken.
Waar moet ik nu toch gaan zoeken?
Hoe weet ik welk boek past bij mij?
Welk verhaal maakt me blij?
Tijdens de workshop krijgen de kinderen tips en 
trucjes om hun weg te vinden in het grote aanbod 
van de bibliotheek. Hierna zal het zoeken naar 
hun favoriete boek een heel stuk makkelijker zijn.
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GROEP   3e leerjaar
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  20-21-22-23-24 januari 2020
DUUR   50 minuten
AANTAL  max. 2 klassen per lezing 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/benjaminleroy

KOM JE KIJKEN IN MIJN ATELIER? 
BENJAMIN LEROY

Illustrator Benjamin Leroy, bekend van o.a. ‘De Zuurtjes’, 
‘Afspraakje in het bos’ en ‘Suzie Ruzie’,  brengt een 
stukje atelier mee. Van achter zijn live tekentafel 
tekent en vertelt hij over zijn nieuwste werk. 
Hoe ontstaan personages als Suzie Ruzie, de 
prehistorische mensen uit ‘De jacht op de sabel-
tandtijger’, de ijsvogel uit ‘Afspraakje in het bos’? 
 
Benjamin laat zien hoe hij personages verzint, schetst 
en schrapt, hoe hij een wereld boetseert op papier. 
Bij het tekenen laat Leroy het toeval een grote rol spelen. 
Een vlek of verkleurd papier? Alles kan het begin zijn 
van een tekening. Hij werkt ook graag met veel 
verschillende materialen: 
balpen, kleurpotlood, gekleurd papier, 
acryl, schildersplakband, penselen… 
De kinderen kijken mee over zijn 
schouder.

TWEEDE GRAAD
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GROEP   4e leerjaar
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  17 september 2019 - juni 2020
DUUR   90 minuten / mogelijk op dindsdag- en donderdagvoormiddag
AANTAL  max. 1 klas per rondleiding 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/bibster

BIBSTER

We spelen het spel Bibster. In teams van twee en gewapend met een iPad gaan de 
leerlingen op ontdekkingsreis in de jeugdafdeling. We focussen tijdens deze inter-
actieve rondleiding op het verschil tussen fictie en non-fictie en hoe deze boeken 
gemakkelijk te herkennen zijn. We leren de leerlingen ook wat een catalogus is, wat 
je ermee kunt doen en hoe ze te gebruiken is. De catalogus is immers het beste 
instrument om eender waar en wanneer de juiste informatie (beschikbaarheid en 
locatie) over een boek te kunnen terugvinden. Wat gaat dat snel! Met heel wat tips 
en tricks gaan de leerlingen na een korte introductie zelf aan de slag.
Spelend leren, heerlijk!

TWEEDE GRAAD
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GROEP   5e leerjaar
WAAR   BHL Kuringen 
WANNEER  25-26-27-28-29 november 2019
DUUR   60 minuten
AANTAL  max. 1 klas per lezing 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/siskagoeminne

SISKA GOEMINNE VERTELT

Met veel zwier, soms ingehouden, soms voluit, vertelt Siska Goeminne voor jullie het 
bloedstollende ‘Ik wil de koning zijn’, naar Macbeth van Shakespeare. De schitterende 
tekeningen van Judith Vanistendael brengen het verhaal mee tot leven. 
      

DERDE GRAAD

Maar de kinderen zitten nooit zomaar te 
luisteren, o nee. Zij doen volop mee! 
Siska neemt je ook even mee naar haar 
schrijfkamer en geeft je een inkijk in 
haar fantasie. 

Siska Goeminne debuteerde als auteur in 
2001. Ze schrijft niet alleen eigen fictie, 
maar ook luisterboeken, poëzie, 
kortverhalen en boeken voor jong-
volwassenen. Daarnaast schrijft ze 
informatieve boeken en vertaalt ze 
regelmatig prentenboeken. 
In 2012 verscheen haar eerste jeugd-
roman ‘Raak me dan, als je kan’.
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GROEP   6e leerjaar
WAAR   BHL Dusart 
WANNEER  17 september 2019 - juni 2020
DUUR   100 minuten / mogelijk op dinsdag- en donderdagvoormiddag
AANTAL  max. 1 klas per rondleiding 
INSCHRIJVEN	 vanaf 7 juni - bibliotheek.hasselt.be/vipindebib

V.I.P. IN DE BIB

Het zesde leerjaar, eindpunt van het basisonderwijs en dus ook het eindpunt van 
ons traject door de jeugdbib. Als kleuter kon je leren welke materialen er in de bib 
staan. In het tweede leerjaar kreeg je tips om een boek te zoeken dat bij je past. Na 
het vierde leerjaar heeft de catalogus geen geheimen meer voor je. En nu gaat het 
nog een versnelling hoger. Je leert vestiging Dusart beter kennen, waar je in teams 
vragen oplost en opdrachten uitvoert. Elk vervulde opdracht levert boeken op. Een 
race tegen elkaar, maar ook tegen de andere klassen! Op het einde van het school-
jaar reiken we namelijk de viptrofee uit aan de klas die gemiddeld de meeste boeken 
heeft verzameld. Hen staat een leuke verrassing te wachten…

DERDE GRAAD
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HOE EN WAT
Het inschrijven voor al onze activiteiten verloopt online vanaf 7 juni 8.00 u. 
Elke klas wordt apart ingeschreven met de gegevens van de desbetreffende 
leerkracht. 

INSCHRIJVEN

Tijdens de maand juni verwerken we alle aanvragen. Vóór de zomervakantie nemen 
we nog contact met jou op. Je krijgt steeds een seintje, ook als de activiteit al volzet 
was op het moment van jouw inschrijven.
In de loop van september mag je de officiële bevestiging van inschrijving verwachten. 
Secretariaat en/of directie ontvangen een volledig overzicht voor hun school.

• Surf naar bibliotheek.hasselt.be/Kleuter-en-basisonderwijs
• Je vindt een overzicht van alle activiteiten.                                                                 

Kies de activiteit waarvoor je je klas wilt inschrijven. 
• Lees de voorwaarden goed na.                                                                                          

Door in te schrijven ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.
• Vul je gegevens in en klik op ‘verstuur’.
• Je ontvangt onmiddellijk een automatisch antwoord als ontvangstbevestiging. 

Dit is nog geen officiële bevestiging van je inschrijving! Blijft deze mail uit, 
neem dan contact met ons op! 

Opgelet!
• Om de kwaliteit van de rondleiding/lezing/activiteit te waarborgen houden 

we ons aan het maximum toegestane aantal leerlingen. Uiteraard proberen 
we bij het inplannen klassen van dezelfde school zoveel mogelijk samen te 
houden.  

• Graadklassen schrijven enkel het leerjaar in waarvoor de activiteit bedoeld 
is. Vormt dit een probleem, aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Online inschrijven vanaf 7 juni !
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BIBTRUCK
De andere scholen kunnen de bibtruck voor de schoolpoort vinden. Op regelmatige 
tijdstippen en volgens vooraf gemaakte afspraken kunnen de leerlingen in de 
gezellig ingerichte truck uit een ruim aanbod aan materialen kiezen. 

Wil je graag zeker zijn dat je bepaalde titels kan lenen tijdens jouw bibtruck-
bezoek, stuur minstens een week op voorhand een reservatiemailtje naar
bibliotheek.bibtruck@hasselt.be.

Vermeld zeker de titels, de school en voor welke klas de boeken bestemd zijn.

Lenen in klasverband doen we op 3 locaties
Scholen in de nabijheid van één van onze vestigingen maken gebruik van het 
aanbod in het dichtstbijzijnde bibliotheekgebouw. Op regelmatige tijdstippen 
en volgens vooraf gemaakte afspraken kunnen de leerlingen materialen kiezen. 

KLASUITLEEN
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CATALOGUS
Van in de klas kijken of we een bepaald materiaal in onze collectie hebben en of 
het aanwezig is? Het kan!
Via onze online catalogus kun je gemakkelijk opzoekingen doen. 
Surf naar de catalogus en grasduin doorheen het aanbod van beide vestigingen. 

hasselt.bibliotheek.be

WEBSITE
Ontdek alles over de activiteiten in 
de bib en lees de laatste nieuwtjes 
op de website. Regelmatig worden er 
ook collecties in de kijker geplaatst.

bibliotheek.hasselt.be

DIGITALE NIEUWSBRIEF
De BIB-I is de digitale nieuwsbrief voor directies en leerkrachten van het 
basisonderwijs. Je vindt er informatie over de activiteiten van de bibliotheek 
voor het Hasseltse basisonderwijs met links naar interessante websites. 
De nieuwsbrief verschijnt meermaals per schooljaar. 

DIGITALE BIB
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DIGITALE BIB

DIGITAAL KRANTENARCHIEF
Met het digitale krantenarchief krijg je snel en gratis toegang tot verschillende 
digitale publicaties, zoals de Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, Humo, Wablieft 
en Metro. Snel, want het kan gewoon via het online leerplatform van jouw school. 
Waar je ook bent, inloggen doe je gratis via je Mijn Bibliotheek- account.
Het archief is handig om te gebruiken thuis bij je lesvoorbereiding, tijdens je 
lessen of voor een opdracht. 
Ontdek het volledige aanbod door in te loggen:

 krantenarchief.bibliotheek.be

FUNDELS
Fundels staat voor ‘bundels vol fun!’ Fundels zijn digitale boekjes met animatie-
filmpjes, educatieve spelletjes en oefeningen voor kinderen van 3 tot 10 jaar. 
Kinderen komen steeds vaker in contact met digitale toepassingen, maar jammer 
genoeg zijn deze niet altijd even kwalitatief. 
Met de digitale interactieve kinderboekjes van
Fundels leren kinderen spelenderwijs lezen.
In de AVI-boeken is een volgsysteem voorzien 
voor leerkrachten, zorgjuffen en logopedisten. 

Download de Fundels app op jouw tablet of 
smartphone en log je in via 
jouw Mijn Bibliotheek-account.
Voor algemene info over de fundels, surf naar:

bibliotheek.be/fundels-prentenboeken
bibliotheek.be/fundels-avi

Van in de klas kijken of we een bepaald materiaal in onze collectie hebben en of 
het aanwezig is? Het kan!
Via onze online catalogus kun je gemakkelijk opzoekingen doen. 
Surf naar de catalogus en grasduin doorheen het aanbod van beide vestigingen. 

hasselt.bibliotheek.be
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DAISY-BOEKEN,
ALS LEZEN MOEILIJK GAAT
In de bibliotheek vinden kinderen met 
leesmoeilijkheden materialen die hen
verder kunnen helpen. 
Voor kinderen met dyslexie zijn er 
aangepaste boeken en ‘makkelijk lezen’ 
boeken. De bib beschikt ook over 
luisterboeken op CD en Daisy-luisterboeken. 
Daisy-boeken zijn gewone leesboeken die volledig 
ingelezen zijn. Daisy-boeken beluister je met een 
Daisy-speler, die je gratis in de bib kunt lenen.

TAALOTHEEK
De Taalotheek is een bibliotheek met een gespecialiseerde collectie taalstimu-
lerend materiaal. Niet alle kinderen beschikken over voldoende taalvaardigheid 
om aan het Nederlandstalig onderwijs deel te nemen. Het is dan nodig om de 
vereiste taalvaardigheid systematisch op te bouwen. Dit vraagt een specifieke 
aanpak. Leerkrachten die lesgeven in het kleuter- en basisonderwijs van Hasselt 
en werken met anderstalige kinderen kunnen deze materialen lenen om de 
kinderen te helpen bij het leren van het Nederlands (spreken, lezen en schrijven). 
De taalotheek kan tijdens de openingstijden in vestiging Kuringen bezocht worden.

MEER BIB

© Illustratie Leo Timmers
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MEER BIB

VOORLEESHALFUURTJE
Een enthousiaste ploeg vrijwilligers leest verhalen voor, al dan niet met de 
kamishibai. Af en toe wordt het voorleeshalfuurtje uitgebreid met een knutsel-
activiteit. Verdwalen in verhalen is er voor kinderen van 4 tot 7 jaar. En geloof het 
maar, de luisteroortjes gaan ervan gloeien.
Elke zondag van 11.00 u. tot 11.30 u. in vestiging Kuringen.

KAMISHIBAI
Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm en ziet eruit als een klein 
theatertje met tekeningen. Met Kamishibai kun je op een speelse en aantrek-
kelijke manier aan de slag rond taal en leesbevordering maar bovenal wordt voor-
lezen op die manier nog leuker! Terwijl de kinderen naar de grote prenten kijken, 
leest de voorlezer de tekst handig af aan de achterkant van de plaat. Zowel de 
vertelplaten als de houten verteltheatertjes zijn uit te lenen in beide vestigingen.

LEESBEESTENPLEZIER
Kinderen vanaf het derde leerjaar zijn elke laatste woensdag van de maand welkom 
voor een tof uurtje leesplezier. De leesbeestenclub zorgt voor tonnen boekenpret 
maar daagt de kinderen ook uit om meer te doen met het verhaal dan louter pas-
sief luisteren. Ze gaan aan de slag met de woorden, de teksten, ze verzinnen nieuwe 
verhalen, schrijven poëzie, improviseren of spelen een stukje toneel. 
Iedere maand staat er een thema of een schrijver in de kijker. 
Van 14.00 u. tot 15.30 u. in vestiging Kuringen.

GRATIS VERVOER VOOR JE KLAS
Kom je met de bus van De Lijn naar de bib? Bibliotheek Hasselt Limburg is als 
cultuurbestemming actief op cultuurkuur.be, het platform tussen cultuur en 
scholen. Dit betekent dat elke school gratis met De Lijn naar ons toe kunt komen 
via dynamoOPWEG. 

Meer info vind je op: www.cultuurkuur.be/dynamo
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SCHATTEN VAN VLIEG
Schatten van Vlieg is een zomeractie voor 
families. Ga tussen 1 juli en 31 augustus met 
de kinderen op schattenjacht want Vlieg 
heeft ook in de bibliotheek schatten verstopt. 
Een supertoffe zoektocht tussen de boeken 
brengt je op de plaats van de schatkist. Voor 
elke schattenjager zit er een leuke beloning in.

ZIN IN ZOMERCLUB
Ook in de zomervakantie zitten we niet stil. Samen met Villa Verbeelding organiseert 
de bibliotheek vier woensdagen van de zomervakantie een leuke en creatieve 
workshop voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meer info op de website van Villa 
Verbeelding en op de website van de bibliotheek.

OOK IN DE BIB

KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN
KJV is een boekenjury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar die in heel 
Vlaanderen actief is. Elke schooljaar beoordelen kinderen per leeftijdsgroep 8 
nieuwe boeken. Eenmaal in de maand komen in de bibliotheek vier leesgroepen 
samen om te praten over de boeken.
Heb je enthousiaste lezers in de klas met zin in meer lezen?
Dan is de KJV misschien wel iets voor hen. Inschrijven kan tot half september, 
deelname is gratis. 
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CONTACTINFORMATIE

Bibliotheek Hasselt Limburg
bibliotheek.hasselt.be
www.facebook.com/Bibliotheek.Hasselt.Limburg

vestiging Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55 l 3511 Hasselt
T 011 24 43 00
bibliotheek.jeugd@hasselt.be 

vestiging Dusart
Martelarenlaan 17 | 3500 Hasselt
T 011 29 59 00
bibliotheek.jeugd@hasselt.be

Stafmedewerker jeugd- en scholenwerking
Ine Janssen
T 011 24 43 40 | 0473 81 74 28
ine.janssen@hasselt.be



V.U.: burgemeester Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

KALENDER
Zondag 22 september 2019
 Start voorleesjaar met Dani’s muzikale verhalen

Zondag 13 oktober 2019 
 Workshop ‘Het land van de grote woordfabriek’

Zondag 17 november 2019 
 Kunstendag voor Kinderen met Yoeri Slegers

16 tot 24 november 2019
 Voorleesweek

Zondag 1 december 2019 
 Vertelvoorstelling met de Sint 

Donderdag 30 januari 2020 
 Gedichtendag

1 tot 31 maart 2020
 Jeugdboekenmaand


