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Inleiding
Graag presenteren we je de vierde editie voor het schooljaar 2012-2013 van onze infobrochure voor de secundaire
scholen.
Informatie, kennis en cultuur. Boeken, taal en lezen. Het zijn essentiële bouwstenen voor jongeren. In de school
bouwt men dagelijks met deze stenen aan een huis vol mediawijsheid en leesplezier.
De bibliotheek streeft dezelfde doelstelling na en presenteert zich als een uitgelezen partner om samen te werken
met het secundair onderwijs.
Deze infobrochure vertelt alles over het aanbod van de bibliotheek voor het secundair onderwijs in Beringen.
Voor algemene informatie over de bibliotheek van Beringen verwijzen we je graag naar onze onthaalbrochure.
Hier kan je alles vinden over de openingsuren en het aanbod van de hoofdbibliotheek, de uitleenposten en de
spelotheek en over de leenmogelijkheden.
Je vindt er ook informatie over het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), waarvan onze bibliotheek samen met 29
andere Limburgse bibliotheken deel uitmaakt.
Wil je graag online alles over de bibliotheek te weten komen, surf dan naar www.beringen.be/bibliotheek.
Zo blijf je op de hoogte van het meest recente nieuws en de laatste activiteiten. Je vindt er ook boeiende
lees-, kijk en luistertips.
De rubriek “Schoolwerking” geeft je een overzicht van de mogelijkheden die wij de scholen bieden:
rondleidingen, de OLE-kaart (vroegere leerkrachtenkaart), klasuitleningen…
Heb je zelf nog leuke of interessante suggesties? Aarzel niet en laat het ons zeker weten.
Veel leesplezier!

Anne Vrints
Stafmedewerker
Lut Geypens
Bibliothecaris
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De bib op maat van de school
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OLE-kaart voor leerkrachten
Als leerkracht in het secundair onderwijs kan je in de bibliotheek een extra lidkaart aanvragen. Met deze onderwijsen leesbevorderingskaart (OLE) kan je extra materialen lenen voor didactische doeleinden. Voor het secundair
onderwijs zijn de lesmappen ‘film en educatie’, de stripkoffers en de OLE-koffers geschikt om te ontlenen via deze
lidkaart.
De OLE-kaart is gratis.
Om een OLE-kaart te bekomen, moet je het inschrijvingsformulier afhalen in de hoofdbib en ingevuld afgeven aan
de infobalie. Voor elk nieuw schooljaar moet een nieuw inschrijvingsformulier ingediend worden. De kaart wordt
dan opnieuw geactiveerd.
Met een OLE-kaart kan je in totaal 30 materialen uitlenen. Je kan kiezen uit:
Jeugdboeken (20 stuks)
Jeugdtijdschriften (10 stuks)
Spelmateriaal (5 stuks)
Boekenkoffer (1 stuk)
Verteltas (1 stuk)
Fundel (1 rugzakje en max. 3 fundelsboeken)
Kamishibai-vertelplaten (2 stuks)
OLE-koffer (1 stuk)
De uitleentermijn is 6 weken. Verlengen is niet mogelijk. Bij laattijdig terugbrengen wordt boete aangerekend. De
OLE-kaart wordt ook uitgereikt aan leerkrachten in opleiding, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse
opvang, mits inleveren van het ingevulde inschrijvingsformulier.

Boekenpakketten op maat
Werk je in de klas rond een bepaald thema of project of heb je een auteur te gast, dan
kan je in de bib zelf een boekenpakket samenstellen.
Je kan ook een boekenpakket over een bepaald onderwerp laten samenstellen door de
bibliotheek.
Vraag dit wel minstens 1 week vooraf aan.
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Thematische collecties
LESPAKKETTEN

Film en educatie
Een film stopt niet als het licht aan gaat. Nee, zo'n kijkervaring werkt wel even door, of je de film nu geweldig vond
of niet.
Het medium film kreeg een plaats in het lessenpakket van heel wat scholen. Daarom bieden we je kwalitatieve
lesmappen aan, uitgewerkt door de organisatie ‘Lessen in het donker’.
Bovendien kan je de DVD vanaf dit najaar zelf ook uitlenen in de bib om deze film klassikaal te bekijken en te
bespreken.

PLASTIC PLANET
milieuverontreiniging

HASTA LA VISTA
Lichamelijk
gehandicapten,
roadmovie, humor

SHORTCUT
13 kortfilms met
opdrachten

NOORDZEE
TEXAS
Holebifilm,
Adolescentie

17 FILLES
tienermoeders

THE IRON LADY
Margaret Thatcher
Britse politiek,
1970 -

UNE BOUTEILLE A LA MER
Arabisch- Israëlisch conflict

FILMPAKKET
SECUNDAIR
ONDERWIJS
(2de en 3de graad)

De bib bezit daarnaast een mooie collectie films waarvan je ook een digitale lesmap kan downloaden via de
website www.opendoek.be. (link filmeduatie – downloads)
Deze lesmappen zorgen ervoor dat je leerlingen beter begrijpen hoe een film in elkaar steekt, waar het precies
over gaat en waarom iemand net dát verhaal wilt vertellen.
Doelstelling van de lespakketten
Deze lesmappen kan je gebruiken in het kader van de vernieuwde (vakoverschrijdende) eindtermen zoals
mediawijsheid, cultuuropvoeding, werken met kortfilms,..
Bovendien kan je de films koppelen aan verschillende lesinhouden.
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Film en literatuur
Wil je je leerlingen bewust maken van de relatie tussen film en literatuur?
De bib heeft haar collectie verfilmde literatuur en films opgelijst. Je kan deze alfabetische lijst met de
titels van de boeken gelinkt aan de titels van de films opvragen via anne.vrints@bibliotheek.be.

Als leerkracht kan je voor elke graad van het secundair onderwijs een kant-en-klare lesmap aanvragen via de
bibliotheek voor de volgende films:
1e graad
De brief voor de koning (avonturenverhaal), van Tonke Dragt in een regie van Pieter Verhoeff
2e graad
Los (sociale roman/film over de multiculturele samenleving), van Tom Naegels in een regie van Jan Verheyen
3e graad
Boy A/jongen A (kindermoorden, schuld, ex-gedetineerden), van Jonathan Trigell in een regie van John Crowley

THEMAKOFFERS
Stripkoffer
Een strip is niet per definitie makkelijker dan een boek.
Bovendien zijn er, net als bij boeken, aangepaste titels voor elke
leeftijd.
Strips spreken jongeren aan, maar hoe vindt een jongere de
betere strip in de chaos van het aanbod voor tieners en
volwassenen?
Onze bib stelt je in de loop van het najaar 2012 haar eerste
stripkoffer voor, aangevuld met uitgewerkte lespakketten,
biografieën van stripauteurs en informatieve boeken over strips. Zo kan je als leerkracht strips op een zinvolle
manier in het secundair onderwijs integreren.
Doelstellingen van de lessen met de stripkoffer










De leerlingen ontdekken de betere strips.
De leerlingen communiceren met elkaar over strips via creatieve opdrachten.
De leerlingen stimuleren elkaar om strips te lezen.
De leerlingen beleven plezier aan strips.
De leerlingen gaan spontaan meer strips lezen.
De leerlingen gaan spontaan meer boeken lezen
De leerlingen leren andere strips waarderen dan Kiekeboe, Urbanus, Suske en Wiske…
De leerlingen ontlenen minder gekende reeksen meer uit.
De leerlingen trainen hun spreekvaardigheden.
7/31

GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
Graphic Novel-koffers
De bibliotheek investeert sinds enkele jaren in de collectie Graphic Novels. Dit zijn stripromans die uitgegeven
worden in boekvorm. De striproman heeft een vaste plek veroverd in de boekenwereld.
Vanaf dit najaar bieden we 10 verschillende Graphic Novel-koffers aan voor de leerkrachten van het secundair
onderwijs. In deze koffer vind je 5 exemplaren van deze Graphic Novel, samen met een kant-en-klaar lespakket
over deze Graphic Novel.

GHOST
WORLD
Amerikaanse
teenagers

HARTJES
Karikaturale
mini-cartoons

WEER OVER
NAAR JOU
Extreem-rechts
Racisme

OVER NAAR JOU
Extreem-rechts
Racisme

DE MAAGD EN
DE NEGER
Vluchtelingen in
West- Europa

RIMPELS
Dementie

PERSEPOLIS
Cultuurverschillen
Iran

ERGENS WAAR
JE NIET WIL
ZIJN
Identiteit

LOOPGRAVEN
OORLOG
Wereldoorlog I

PYONGYANG
Autobiografie
Dictatuur

8/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
OLE-koffers
Als leerkracht krijg je in de klas regelmatig te maken met thema’s zoals pesten, welbevinden,
afscheid en rouwen, leerstoornissen, duurzaamheid, enz.
Wil je ook graag een kant-en-klaar pakket met boeken, brochures, lestips en spelmaterialen
rond deze thema’s? Dan kan de bib je daarbij helpen!
Om jou als leerkracht ideeën, methodieken en didactische ondersteuning te geven, start de bibliotheek dit
schooljaar met OLE-koffers rond allerlei thema’s. Je kan ze gebruiken als achtergrondinformatie of als
lesondersteuning.
De bib voorziet 6 koffers:
 Welbevinden en betrokkenheid
 Pesten
 Verlies en rouwen
 Leerstoornissen
 Duurzaamheid
 Wereldburgerschap
OLE-koffers
Wat vind je in een OLE-koffer?
 informatieve boeken
 dvd’s
 spelmaterialen
 brochures en folders
 een literatuurlijst

Deze OLE-koffers kunnen uitsluitend door leerkrachten ontleend worden met een OLE-kaart
voor een termijn van 6 weken.

9/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
LEESTIPS
Brochure ?LEZEN!

Wil je je oude leeslijsten vervangen door nieuwe, frisse leestips?
Elk jaar leest en beoordeelt een groep van enthousiaste vrijwilligers uit Limburgse bibliotheken en het onderwijs
nieuw verschenen jeugdboeken voor het secundair onderwijs.
Deze boeken zijn gebundeld in de brochure ?LEZEN!. Deze brochure geeft een overzicht van leessuggesties voor
jongeren uit het secundair onderwijs. De boeken zijn onderverdeeld volgens de drie verschillende graden, per
thema/genre van het boek.
De 12de editie is vanaf begin oktober verkrijgbaar in elke Limburgse openbare bibliotheek.
Je kan alle edities van deze brochure ook online raadplegen via de website www.limburg.be – cultuur- provinciaal
steunpunt Limburgse bibliotheken- ?lezen!.

Alle boeken opgenomen in ?LEZEN! zijn bovendien verkrijgbaar in of via uw openbare bibliotheek.
DOELGROEP
-

leerkrachten Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer, godsdienst/zedenleer
jongeren
ouders
studenten lerarenopleiding
opvoeders

OPROEP
Wil je als leerkracht of leerling recent verschenen jeugdboeken lezen en mee beoordelen? Dan kan je je kandidaat
stellen bij het Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken via het e-mailadres pslb@limburg.be of via het
telefoonnummer 011 23 75 49.
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Websites
De bibliotheek verzamelt ook nuttige websites met leestips voor jongeren, ouders en leerkrachten via Delicious
Beringen.
Enkele aanraders:





www.boekenzoeker.be: voor 12-15-jarigen (volgens leesvoorkeuren)
www.fahrenheit451.be: voor 15-18 jarigen (jongerenwebsite van Stichting Lezen)
www.iedereenleest.be: voor 18+, tips van andere lezers (website van Stichting Lezen)
www.jongerenliteratuurplein.nl : voor 15+ (website van de Nederlandse Stichting Bibliotheek)

11/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
Tijdschriften voor leerkrachten en leerlingen
De hoofdbib heeft een 200 tal lopende tijdschriftabonnementen. Voor leerkrachten en leerlingen van het
secundair onderwijs is het consulteren van tijdschriften een belangrijke bron van informatie.
De weekbladen en populaire tijdschriften staan in de leeshoek op het gelijkvloers.
De gespecialiseerde informatieve tijdschriften, staan geïntegreerd opgesteld volgens het SISO-systeem. Dit is een
nummeringssysteem voor de indeling van informatieve werken.

Je kan tijdschriftartikelen verkrijgen via
-

-

het ontlenen van tijdschriften
Het recentste nummer kan je in de bibliotheek inkijken, oudere nummers kunnen ook geleend worden. De
gewenste tijdschriftartikelen kan je kopiëren in de bibliotheek.
de aanvraag van tijdschriftartikelen via het Interbibliothecair Leenverkeer1
het raadplegen van de databank Mediargus2
1. Binnenband
2. Bizz Français en Nederlands
3. Industrie Technisch & Management
4. Klasse
5. Knack
6. Le Vif l’Express
7. Nina
8. Tendances
9. Trends
10. Wablieft

1

Betalende dienstverlening die ervoor zorgt dat de bibliotheekgebruiker boeken, cd’s en andere informatiedragers
kan ontlenen van andere bibliotheken en kopieën van tijdschriftartikelen kan bekomen
2
persdatabank met artikels uit Vlaamse kranten en tijdschriften.
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Collecties voor jongeren met leesmoeilijkheden
“Ik haat lezen” is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen.
Daarom voeren we samen met Luisterpuntbibliotheek3 campagne om luisterboeken en
aangepaste boeken onder de aandacht te brengen bij kinderen met dyslexie.
We willen kinderen en jongeren aanzetten om te lezen.
Zodat we “ik haat lezen” kunnen ombuigen naar “mag ik nog een boek?”.
Jongeren met een leesbeperking (een visuele handicap of dyslexie) kunnen voor hun portie leesvoer ook in de bib
terecht. Niet voor brailleboeken, maar wel voor jeugdboeken in grootletterdruk, luisterboeken en Daisy-boeken.

Luisterboeken
Luisterboeken zijn boeken ingelezen op een cd-schijfje.
Je kan de cd’s afspelen op een gewone cd-speler.
De bib heeft de laatste jaren een ruime collectie luisterboeken samengesteld.

luisterboeken voor de jeugd en volwassenen

Daisy-boeken ism Luisterpuntbibliotheek
Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor
personen met een leesbeperking.
Het grote voordeel is dat je zo'n ‘boek' kan hanteren als een gewoon boek. Je kan in één ruk door luisteren, maar
je kan ook door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk.
Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit luisteren, een bladwijzer plaatsen enz.
Een Daisy-boek beluister je met een heel gemakkelijk toestel, de Daisy-speler,
verkrijgbaar in de bibliotheek. Daisy-boeken kan je ook afspelen op je computer met
aangepaste software (gratis verkrijgbaar via Luisterpuntbibliotheek) en op je cd-speler
met MP3-functie (maar dan geniet je niet van de navigatiemogelijkheden).

Daisyboeken voor de jeugd en volwassenen

3

Luisterpunt is een openbare bibliotheek met steun van de Vlaamse overheid die een specifieke werking uitbouwt
voor mensen met een leesbeperking. www.luisterpuntbibliotheek.be
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Voor jongeren bij wie het lezen minder vlot gaat, is er de collectie ‘makkelijk lezen’.
Enkele interessante reeksen zijn:
De serie ‘Zoeklichtplus’ is gelijk aan de bekende reeks Zoeklicht, maar deze
boeken zijn bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar met leesmoeilijkheden.
Kenmerken van deze serie:
 Leestechnisch eenvoudig
 Inhoudelijk afgestemd op de belevingswereld van tieners
 Deze boeken zien er volwassen uit door hun formaat en
paperbackuitvoering
 Gemiddeld 80 bladzijden
 Zwart-wit geïllustreerd

Zoeklichtplus

Zoeklichtplus

Fahrenheit
Fahrenheit is een alternatief leesbevorderingsproject met boeken op maat voor 15-plussers
uit het TSO, BSO en voor anderstaligen. Dit project is ontstaan in samenwerking met Stichting
lezen.
Voor de leerkrachten is er via de website in de rubriek Lessenmappen didactische
ondersteuning voorzien bij de boekjes.

Kenmerken van deze serie:
 Eenvoudig leesniveau, lage instapdrempel
 Thema’s uit de interessesfeer van de jongeren
 Beperkt in volume en rechtlijnige verhaalstructuur
 Didactisch materiaal voor de leerkracht op de website www.averbode.be/fahrenheit.
Fahrenheitreeks
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Reality reeks

De Reality Reeks is een serie boeken voor en over jongeren. Ieder boek vertelt een spannend
verhaal over onderwerpen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen, zoals discriminatie,
agressie, incest en tienerzwangerschap.
De reeks is bedoeld voor leerlingen uit het TSO, BSO en anderstaligen, die niet graag of niet
goed lezen.
Kenmerken van deze serie
 Geschreven in gemakkelijk te lezen Nederlands
 Verhaallijnen worden herhaald vanuit verschillende perspectieven
 Tekst is gedrukt in grote letter met een ruime interlinie.
 Bij elk deel is een lesbrief met verwerkingsopdrachten beschikbaar.
Deze kunt u gratis downloaden via de docentenpagina van
www.eenvoudigcommuniceren.nl
Realityreeks
Schaduwreeks
De Schaduwreeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. De boeken gaan over de
schaduwzijde van het alledaagse leven. Jongeren komen terecht in bijna onmogelijke situaties. Hoe
komen ze hier uit? En zetten ze door of haken ze af?
Kenmerken van deze serie
 Geschreven door beroemde jeugdschrijvers
 Heel toegankelijk door eenvoudige taalgebruik en de heldere vormgeving
 Ideaal voor jongens die je moeilijk aan het lezen krijgt
Schaduwreeks
Leeslicht
De reeks Leeslicht is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Stichting Lezen &
Schrijven. Deze reeks bevat zowel fictie als non-fictie, vaak van bekende auteurs zoals Kader
Abdolah, Herman Koch,..
Kenmerken van deze serie
 Speciaal voor jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen
 De boeken werden vereenvoudigd
 Duidelijke verhaallijn en herkenbare onderwerpen

Leeslicht
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Picture this
De reeks Picture this is een serie met flitsende tienerverhalen met veel beeld en weinig tekst voor
jongeren met leer- en leesproblemen. Deze boeken zijn ook te gebruiken in het NT2-onderwijs.
Kenmerken van deze serie
 Voor jongeren met leer- en leesproblemen
 Tekst is eenvoudig en kort en geïntegreerd in de illustraties
 Achteraan staan opdrachten die betrekking hebben op het verhaal
Picture this
Beeldboek
Beeldboek is een reeks leesboeken voor beginnende adolescenten en volwassen lezers. Deze
serie bevat een serie korte verhalen in heel eenvoudig Nederlands.
Kenmerken van deze serie
 Voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
 Per pagina niet meer dan 10 lijnen tekst, opgedeeld in korte alinea’s
 Naast de tekstpagina staat een foto die de tekst ondersteunt.
Beeldboeken

Schoolverhalen
Schoolverhalen is een reeks leesboeken met hele eenvoudige, spannende verhalen voor
jongeren vanaf 10 jaar. Bij elk verhaal hoort een lesbrief om het begrijpend lezen te stimuleren en
te toetsen. Door de vormgeving zijn deze geschikt voor slechtziende jongeren met een laag
leesniveau.
Kenmerken van deze serie
 Onderwerpen die jongeren bezighouden en herkennen
 Verhalen zijn gemakkelijk te lezen, rechtstreeks, vlot met de nodige spanning om jongeren bij
de eenvoudige leesstof te houden
 Korte zinnen, vrije grote letters, vele witregels en ruime marges zorgen voor een
overzichtelijke bladspiegel.
 Bij elk deel is een lesbrief met verwerkingsopdrachten beschikbaar.
Deze kunt u gratis downloaden via de docentenpagina van www.eenvoudigcommuniceren.nl
Schoolverhalen
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Fast Lane
Fast Lane is een serie spannende, mysterieuze thrillers en actieverhalen, speciaal voor
jongeren met leesproblemen en voor jongeren die Nederlands als tweede taal leren.
Kenmerken van deze serie




De boeken zijn geschreven in eenvoudige taal volgens de richtlijnen van Stichting
Makkelijk Lezen.
Aan elk boek is als geheugensteuntje een samenvatting per hoofdstuk toegevoegd. Dit
heeft als voordeel dat de lezer de verhaallijn van het boek, als het een tijdje is
weggelegd, weer makkelijk kan oppakken.
De boekomslagen zijn voorzien van eigentijdse, kleurrijke illustraties. De aantrekkelijke
zwart-wit illustraties in het binnenwerk verduidelijken de tekst en brengen de verhalen tot
leven.

Fast Lane
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De bibliotheek verkennen en gebruiken
De bibliotheek is voor jongeren nog vaak een doolhof van rekken, kleuren, boeken, cd’s, tijdschriften, …
waar zij niet dadelijk hun weg in vinden.
Via rondleidingen en werkbezoeken voor klassen krijgen de leerlingen inzicht in de bibliotheek en leren ze de bib
gebruiken.

Rondleidingen
Via rondleidingen willen we de nieuwsgierigheid van de jongeren prikkelen naar boeken en andere
bibliotheekmaterialen. Ze maken kennis met de bibliotheek en haar mogelijkheden en leren de bibliotheek op hun
niveau zelfstandig gebruiken.
Op vraag van de leerkracht kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding. Rondleidingen gaan steeds
door in de voormiddag, zodat de leerlingen de bib voor zich alleen hebben.
Per leerjaar of graad hebben we een aantal formules uitgewerkt. Willen jullie zelf andere accenten leggen, dan
kunnen we daar ook op inspelen. De introductie gaat door in de hoofdbibliotheek.

Introductiebezoeken voor de eerstejaarsleerlingen
ASO
Doelgroep
Timing
Duur
Inhoud

eerste jaar secundair onderwijs
oktober/november 2012
75 minuten
Wat kan ik in de bib komen doen?
Hoe vind ik een goed leesboek?
Opzoeken in de catalogus (met beamer).
Rondleiding op alle afdelingen.
Opdrachten

BUSO
Doelgroep
Timing
Duur
Inhoud

eerste jaar secundair onderwijs
november 2012
75 minuten
introductie bib
Bibliotheekspel

De bibliotheek beschikt over uitleenexemplaren van het boekje
“B.I.B. Boekenbende in de bib” van Do van Ranst.
Dit boekje bereidt de leerlingen voor op hun bibbezoek.
Na het bibliotheekbezoek mag de klas één exemplaar van dit boekje
houden voor de klasbibliotheek.
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Workshop ‘stimuleren van onderzoeksgerichte competenties’ voor de
derdejaarsleerlingen
ASO
Doelgroep
Timing
Duur
Inhoud

derde jaar secundair onderwijs
februari 2013
50 minuten in de klas
50 minuten in de bib
De leerlingen krijgen in de klas toelichting over de verschillende infodragers en zoekstrategieën.
Nadien bezoeken zij de bib en voeren ze opdrachten uit.

Naschoolse vorming
‘VAKoverschrijdende eindtermen ? Hoe doe je het?
Wil je een kant-en-klaar pakket met lespakketten, boeken,
brochures, spelmaterialen rond bepaalde thema’s?
Wil je advies en begeleiding voor jouw school?
Dan kan deze nascholing je daarbij helpen!
Je maakt actief kennis met educatief materiaal over







Duurzaamheid
Wereldburgerschap
Welbevinden en betrokkenheid
Pesten
Rouwen
Leerstoornissen

Tevens krijg je info over het uitlenen van deze materialen, de plaats en de voorwaarden. Voor deskundig advies
van het educatief centrum van de provincie Limburg ter plaatse op school kan ook gezorgd worden.
DATA
Deze data vind je terug in de nascholingsbrochure GANS van de scholengemeenschap Sint-Pieter.
LESGEVER
Mieke Van Meulder
Educatief medewerkster Kleur Bekennen
011 23 82 46
kleurbekennen@limburg.be
Anne Vrints
Bibliotheek Beringen
INSCHRIJVEN BIJ stafmedewerker@st-pieter.be
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Nieuwe rondleiding voor het schooljaar 2013-2014!
WORKSHOP ‘BIBOB-spel voor
eerstejaarsleerlingen’
Jaarlijks organiseert de bib van Beringen introductiebezoeken voor de
eerstejaarsleerlingen van de scholengemeenschap Sint-Pieter. Vanaf
het schooljaar 2013-2014 biedt de bib deze bezoeken in een nieuwe
vorm aan, namelijk het BIBOB-spel. Dit detectivespel met alibi's,
mugshots en bewijsmaterialen, wil jongeren in contact brengen met de
verschillende informatiedragers.
Zo proberen we de drempel van de bib te verlagen voor jongeren en hen op zelfstandige wijze kennis te laten
maken met de collecties en dienstverlening van de bibliotheek.
Om dit spel kritisch te evalueren en te toetsen aan de beoogde eindtermen, organiseren we een try-out voor de
leerkrachten Nederlands van de middenscholen Sint-Jan en Onze Lieve Vrouw instituut. Via deze kritische
evaluatie van de leerkrachten zelf, kunnen we dit spel aanpassen en bijsturen waar nodig is.
DATA
Deze data vind je terug in de nascholingsbrochure GANS van de scholengemeenschap Sint-Pieter.
LESGEVERS
Anne Vrints en Marina Vandeweghe
Bibliotheek Beringen
INSCHRIJVEN BIJ
stafmedewerker@st-pieter.be
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De bib als werk- en studieruimte
De bibliotheek kan ook een werk- en studieruimte zijn waarbij leerlingen van het
secundair onderwijs onder begeleiding van een leerkracht individueel opzoekwerk
of studiewerk in groepsverband kunnen verrichten.
Ter plaatse kan er gebruik gemaakt worden van onze ruime collectie:
-

publiekscatalogus
informatieve boeken voor jeugd en volwassenen
naslagwerken
kranten en tijdschriften
cd-roms en informatieve dvd’s (niet raadpleegbaar tijdens het
werkbezoek)
databanken op internet waarop de bib geabonneerd is
5 internetaansluitingen
draadloos internet

De bibliotheek stemt haar collectie zo goed mogelijk af op de thema’s van de seminaries van het SintJozefscollege. Daarnaast geeft een bibmedewerker een korte introductie over de catalogus en het gebruik van de
databanken tijdens het eerste gebruik van de bib als werk- en studieruimte.

PRAKTISCH
Op afspraak en in de voormiddag kunnen leerlingen onder begeleiding van een leerkracht gebruik maken van de
hoofdbibliotheek als studie- en werkruimte.

21/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek

Activiteiten waar je met je klas aan kan
deelnemen
Poëziewedstrijd voor de jeugd 2013
Ontdek de talenten van je leerlingen en laat hen deelnemen aan de poëziewedstrijd van de
jeugd, georganiseerd door de Stedelijke Cultuurraad Beringen, de cultuurdienst en de bibliotheek
i.s.m. auteur Edith Oeyen.
Sinds vorig jaar zijn we gestart met enkele nieuwigheden in onze wedstrijd:
 we werken rond een thema
 de winnaar uit de 3de categorie (jongeren van het 1ste middelbaar t.e.m. 21 jaar) wordt
gedurende 1 jaar “Jeugdstadsdichter van Beringen”
Het gedicht van Jill Bijloos, de jeugdstadsdichter van vorig jaar:

Met jou naar een onbewoond eiland
Een onbewoond eiland, dat zou prachtig zijn
Geen gestress en rustig, het is fijn
En dan je reiskoffer maken
Maar wat moet er in, gaat het piepen of kraken?
En toch zal ik moeten beslissen
Jou, ga ik heel hard missen
Ik neem jou mee, mijn vriend
Want jij hebt het echt wel verdiend
Dan blijven we voor altijd samen, wij met zen twee
Samen op een onbewoond eiland, diep en verlaten in de zee
We verwachten alle inzendingen vóór 1 december 2012 in de hoofdbibliotheek.
Behalve eeuwige roem, zijn er geldprijzen en leuke boekenpakketten te winnen.

Het wedstrijdreglement kan je aanvragen bij:
Cultuurdienst Casino
Kioskplein 25
3582 BERINGEN
T 011 45 03 10
cultuur@beringen.be
Stedelijke Bibliotheek
Graaf van Loonstraat 2
3580 Beringen
T 011 45 08 10
beringen@bibliotheek.be
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Inktaap 2013
Concept
De Inktaap wil jongeren confronteren met de keuze die de jury's van de drie 'grote'
literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: de Gouden
Boekenuil, de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Hun hoogst
gewaardeerde titels worden genomineerd voor De Inktaap. Uit die boeken kiezen de
jongeren vervolgens hun winnaar, die De Inktaap krijgt.

TONIO/A.F.TH VAN DER HEIJDEN
Libris Literatuur Prijs 2012
Roman ter nagedachtenis aan de 21-jarige zoon van de auteur die in 2010 omkwam bij een
verkeersongeval.

DE NEDERLANDSE MAAGD/MARENTE DE MOOR
AKO Literatuurprijs 2011
Het is zomer 1936. De 18-jarige schermster Janna gaat naar de maître Von Bötticher op een
landgoed bij Aken om haar opleiding te vervolgen. De maître is verminkt uit de Eerste
Wereldoorlog teruggekeerd. Janna wordt tijdens haar opleiding, die weinig om het lijf lijkt te
hebben, geconfronteerd met een geheim tussen de maître en haar vader.

HET VOORSEIZOEN/ DAVID PEFKO
Gouden Boekenuil 2012
Nadat zijn vrouw hem verlaten heeft, raakt een middelbare politierechercheur in een midlifecrisis.

Werkwijze
De bibliotheek zorgt ervoor dat je als leerkracht voldoende exemplaren van de genomineerde boeken ter
beschikking hebt. We zorgen voor deze exemplaren via de aankoop van extra exemplaren en via IBL
(interbibliothecair leenverkeer). Hier zijn voor de scholen geen kosten aan verbonden. De boeken worden
uitgeleend voor maximum 3 weken. Verlenging van de uitleentermijn van deze boeken is niet mogelijk.
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De Weddenschap

Concept
De nieuwe editie van De Weddenschap wordt intussen klaargestoomd. Volgend schooljaar dagen MNM-dj Peter
Van de Veire, actrice en presentatrice Tatyana Beloy en actrice Tina Maerevoet (Paulien uit Thuis) jongeren uit het
beroeps- en technisch onderwijs uit om drie boeken te lezen in zes maanden tijd. De Weddenschap gaat van start
op maandag 15 oktober 2012 en loopt tot maandag 15 april 2013.
Elke leerling kan zich vanaf 15 oktober 2012 inschrijven via de website www.deweddenschap.be en maakt kans
op prachtige prijzen: go-passen, verfilmde boeken met DVD, boekenpakketten, gratis sms'jes of een Bekende
Vlaming op bezoek in de klas.

Werkwijze
Schrijf je leerlingen in via een e-mail naar f451@stichtinglezen.be
Stichting Lezen bezorgt je tegen 6 oktober een gratis kennismakingspakket met affiches en folders van De
Weddenschap. In die folder vinden leerlingen een stappenplan voor De Weddenschap en kunnen ze kennismaken
met de drie Bekende Vlamingen en de drie boeken die ze lezen. Ook daarna kan je nog gratis campagnemateriaal
bijbestellen.
De bib ondersteunt je graag met bladwijzers met boekentips, een boekentafel in de bib en aangepaste leeslijsten.
Daarnaast kan je boeken op maat van je leerlingen zoeken via de website www.boekenzoeker.org. Deze website is
bestemd voor elk lezersprofiel van aarzelende lezers tot veellezers.
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Activiteiten schooljaar 2012-2013
Themastand educatief aanbod
Maandag 3 september tot en met vrijdag 28 september 2012
De bibliotheek heeft een schat aan materialen, activiteiten en
diensten, speciaal afgestemd op basis- en secundaire scholen in
Beringen.
Tijdens de maand september kan je in de bib uitgebreid
kennismaken met dit aanbod op maat, zoals de OLE-koffers met
pedagogisch materiaal over actuele thema’s (o.a. pesten,
leerstoornissen), lespakketten over Graphic Novels en verfilmde
literatuur, ….
Naast het aanbod van de bib leer je ook het educatief aanbod kennen van de andere stedelijke diensten, zoals de
cultuurdienst, milieudienst, onderwijs & opvoeding, ontwikkelingssamenwerking.
Heb je als leerkracht zelf nog leuke of interessante suggesties?
Aarzel niet en laat het ons zeker weten.

Bibliotheekweek: dankzij de bib!
Zaterdag 20 tot en met zondag 28 oktober 2012
De bib van Beringen laat weer van zich horen tijdens de bibliotheekweek van 20 tot 27
oktober 2012.
Dit jaar staat het thema "De bibste van het land" centraal.
Meer info vind je via www.beringen.be/bibliotheek.

Tweedehandsboekenverkoop
Donderdag 8 tot en met zaterdag 17 november 2012
De bibliotheek organiseert jaarlijks een verkoop van boeken die niet meer in de
collectie thuishoren.
De boeken worden te koop aangeboden in de hoofdbibliotheek van 8 tot 17
november 2012.
Beringse scholen krijgen de gelegenheid om vóór deze verkoop gratis een
keuze te maken uit deze collectie afgevoerde boeken.

PRAKTISCH
Een medewerker van de school kan zich op woensdag 7 november vanaf 14 uur aanmelden aan de infobalie in
de hoofdbibliotheek. Deze medewerker kan gratis maximum 75 afgevoerde boeken selecteren voor gebruik in de
school. Het is noodzakelijk dat je de stempel van je instelling meebrengt om de geselecteerde boeken ter plaatse
af te stempelen. Dit om te voorkomen dat ze in andere circuits terechtkomen.
25/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
Jeugdboekenweek 2012: tentoonstelling Gobelijn versus
Panamarenko
Vrijdag 1 maart tot en met zaterdag 31 maart 2013
In deze kleine maar hoogst originele expositie schudden twee van Vlaanderens
grootste artiesten mekaar de hand.
In een zestal panelen wordt op zoek gegaan naar de band tussen Jef Nys, de
geestelijke vader van Jommeke, en Panamarenko.
Zo zal niemand kunnen ontkennen dat beiden erg veel affiniteit hebben met imaginaire
vervoersmiddelen. Een levensgrote replica van de grasmobiel begeleidt deze
tentoonstelling op haar reis. Bij Jef Nys rijdt een auto op gras (grasmobiel) of vliegt een
straaljager op water (straalvogel).
Panamarenko laat ook al heel zijn carrière op mysterieuze wijze auto's als de Hinkie
Pinkie Prova rijden of vliegtuigen als de Aeromodeller door de lucht klieven.
Tijdens de maand maart kan je samen met je klas deze tentoonstelling bezoeken aan de hand van een uitgewerkte
educatieve map.

Wereldfilmfestival 2013
Dinsdag 16 april 2013 tot en met dinsdag 30 april 2013
In The Roxy Theatre in Koersel kan je in april 2013 proeven van een uitgebreid aanbod wereldfilms voor alle
leeftijden. Bij de diverse films vind je lesmappen en filmfiches. Het vervoer van je klas van en naar de school wordt
georganiseerd door de dienst ontwikkelingssamenwerking.
Daarnaast zijn er ook workshops voorzien in combinatie met de filmvertoning.
Heb je interesse in naverwerkingsopdrachten voor in de klas?
Vraag deze aan via ontwikkelingssamenwerking@beringen.be
De bib zet de hele maand april haar aanbod wereldfilms in de kijker.
In de themastand vind je ook het volledige programma van de vertoningen in “The Roxy Theatre” in Koersel.
Voor de leerkrachten secundaire scholen is er een mooi overzicht van deze wereldfilms. Ook is er de mogelijkheid
om gratis lespakketten te downloaden via www.opendoek.be – filmeducatie – downloads.
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Tentoonstelling Schoon Volk ism de integratiedienst
Donderdag 2 mei tot en met vrijdag 31 mei 2013
In de maand mei 2013 kan je in de bib de tentoonstelling
"Schoon volk" bekijken. Daarin komt het thema uiterlijkheden in
al zijn vormen aan bod.
Iedereen is anders: je ziet jonge mensen, oude mensen,
mannen, vrouwen, rijk, arm, ...
Maar heeft het uiterlijk ook een invloed op je persoonlijke
ontwikkeling? Bepaalt het je kansen in de maatschappij? Hoe kijk
je naar jezelf en naar de anderen?
Er werden dertig verschillende mensen geïnterviewd. Aan de
hand van hun meningen en ervaringen worden thema's als
schoonheid, discriminatie en beeldvorming behandeld.
De tentoonstelling is niet vrijblijvend. Ze wil de bezoekers doen
nadenken over de effecten van discriminatie, over de gevolgen
en gevaren van wederzijdse negatieve beeldvorming.
Tijdens de maand mei kan je samen met je klas deze
tentoonstelling bezoeken aan de hand van een uitgewerkte
educatieve map.

Nieuwsbrief secundair onderwijs

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste OLE-koffers, tentoonstellingen, leesbevorderingsacties … die de bib
jou als leerkracht aanbiedt? Of wil je weten welke activiteiten de bib organiseert voor scholen?
De bib stuurt sinds 2012 regelmatig een e-nieuwsbrief met informatie over de nieuwigheden en accenten in de
werking.
Dankzij de nieuwsbrief zit je als leerkracht op de eerste rij!
Heb je ook interesse voor onze nieuwsbrief? Schrijf je in via een e-mail naar anne.vrints@bibliotheek.be en je
ontvangt deze nieuwsbrief in je mailbox.
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Bibliotheek Beringen op het web
Website
Je vindt de bibliotheek op het internet via www.beringen.be/bibliotheek.
De website houdt je op de hoogte van nieuws en activiteiten en heeft altijd boeiende
lees-, kijk- en luistertips in petto.
In het menu bibliotheek heb je de rubriek “Jeugd” waarbij je bibtips, aanwinsten, activiteiten en
leuke links kan terugvinden.
Daarnaast heb je ook de rubriek “Schoolwerking”.
Deze rubriek geeft je een overzicht van de mogelijkheden die wij de scholen bieden: rondleidingen, OLE-kaart
(vroegere leerkrachtenkaart), klasuitleningen…

Op de website kan je de digitale catalogus van de Stedelijke Bibliotheek van
Beringen raadplegen. Je kan snuffelen in de catalogus doorheen alle materialen
van de hoofdbibliotheek, uitleenposten en de spelotheek. Je kan zoeken op titel,
auteur en onderwerp, maar ook op genre en materiaalsoort. Zo zie je of iets al
dan niet is uitgeleend en kan je het eventueel reserveren.
Onder open vind je de openingsuren van de hoofdbibliotheek, de 3 uitleenposten en de
spelotheek. De sluitingsdagen naar aanleiding van feestdagen staan er ook vermeld.

Onder mijn digitale bib kan je je persoonlijke gegevens bekijken, je materialen verlengen
en max. 5 documenten reserveren. Je kan je aanmelden door je rijksregisternummer en je
geboortedatum in te geven of via je OLE-kaart met het kaartnummer. De openstaande
bedragen die er vermeld staan hebben uitsluitend betrekking op ingeleverde documenten.

Onder bibtip volwassen of bibtip jeugd vind je titels van aanraders en
suggesties gegeven door bibpersoneel en leners.

Wekelijks vind je een overzicht van nieuwsberichten over Beringen via Mediargus
‘Beringen in de krant’. In het archief vind je alle artikels vanaf 1 januari 2008.
De volledige artikels kan je in de bib via de persdatabank Mediargus opvragen.

28/31
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2 | 3580 BERINGEN | T 011 45 08 10 | BERINGEN@BIBLIOTHEEK.BE | WWW.BERINGEN.BE/BIBLIOTHEEK
CONTACTPERSOON: ANNE VRINTS | T 011 45 08 10 | ANNE.VRINTS@BIBLIOTHEEK.BE

School & Bibliotheek
Databanken
De bibliotheek is geabonneerd op een aantal exclusieve databanken, met name BIBLION en Mediargus. Je kan
informatie zoeken over literatuur, auteurs of actuele onderwerpen in de bibliotheek. Deze databanken kan je
raadplegen via de internet-pc’s en via de 7 catalogi op de verschillende afdelingen. Mediargus kan je ook
raadplegen in de uitleenposten Beverlo, Koersel en Paal.

Databanken toegelicht
BIBLION : bibliografische databank over literatuur, auteurs en actualiteit, zowel voor jeugd als voor volwassenen.
MEDIARGUS : persdatabank met artikels uit alle Vlaamse kranten (De Morgen, De Standaard, De Tijd,…) en
enkele tijdschriften (Knack, le Vif l’Express,..) en het persagentschap Belga en dit zowel voor de krant van de dag
als uit de laatste jaargangen.
De databank BIBLION bestaat uit meerdere deeldatabanken:

FICTIEROM
Een databank met bibliografische gegevens van romans en verhalen, gerangschikt naar ruim
2.800 onderwerpen. Bij elke titel zijn een beknopte beschrijving en een korte recensie
opgenomen.
LITEROM
De meest complete verzameling recensies, de oudste uit 1882, over Nederlandstalige
literatuur, die zijn verschenen in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen.

JEUGDLITEROM
Een fulltext databank over Nederlandstalige jeugdliteratuur, zeer geschikt voor wie snel en
adequaat achtergrondinformatie zoekt over Nederlandstalige jeugdliteratuur.

LITEROM WERELDLITERATUUR
Databank met boekrecensies en auteursinterviews over niet-Nederlandstalige (vertaalde)
literatuur. Handig naslagwerk voor wie achtergrondinformatie zoekt over literatuur uit
verschillende taalgebieden.
UITTREKSELBANK
Databank met uittreksels van Nederlandse maar ook buitenlandse literatuur en
auteursportretten en ruim 500 'snuffelteksten', beknopte beschrijving van literaire werken, en
een aantal oriëntatieteksten.
UITTREKSELBANK JEUGD
Databank met uittreksels van jeugdboeken en auteursportretten en beknopte 'snuffelteksten'.
Ook wordt aandacht geschonken aan de reacties op het boek en aan achtergronden.
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ACTUELE DOCUMENTATIEBANK
Deze documentatiebank bestaat uit dossiers over veelgevraagde onderwerpen uit het
dagelijks nieuws.
MEDIARGUS
MEDIARGUS: Persdatabank met digitale krantenknipsels uit Vlaamse
kranten en tijdschriften, over meer dan 100 verschillende actuele
onderwerpen, verzameld door de Vlaamse bibliotheken.
Je kan zowel de krant van de dag uitpluizen als in het archief duiken op zoek
naar een bepaald artikel.
Kranten die in Mediargus opgenomen zijn: De Morgen (1998 - ...), De
Standaard (1998 - ...) De Tijd (1988 - ...), Gazet van Antwerpen (1996 - ...), Het
Belang van Limburg (1993 - ...) Het Laatste Nieuws (1999 - ...), Het Nieuwsblad
(1998 - ...), Het Volk (2000 - ...), Metro (2001 - ...)
Tijdschriften die in Mediargus opgenomen zijn: Knack (1995-…), Klasse
(1990-…), Trends (1995-…), Wablieft (1995-…)

Je krijgt een beknopt overzicht van verkorte persartikels in de Vlaamse
kranten over Beringen via www.beringen.be/bibliotheek “ Beringen in de
krant”.
De volledige artikels zijn online beschikbaar in de bib via de publiekscatalogi
en de internet-pc’s.
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Web 2.0
Weblinks

De bibliotheek beschikt niet alleen over een eigen website, maar bundelt ook andere
relevante websites en bookmarks (over kwalitatieve onderwerpen. Bijvoorbeeld leestips,
alles over actualiteit, de online catalogus, interactieve webapplicaties,…)
Delicious4
Via delicious.com/BibBeringen zorgt de bibliotheek voor een bundeling van deze websites en bookmarks.
De opgeslagen sites krijgen sleutelwoorden die het opzoeken vergemakkelijken. Ken je zelf interessante
websites, dan mag je deze steeds doorgeven aan anne.vrints@bibliotheek.be.

Overige web 2.0 tools
Wil je op de hoogte blijven van het recentste bibnieuws? Volg ons via facebook, blog en twitter .

Je kan er ook zelf je ideeën of bemerkingen delen met de bibmedewerkers en andere bezoekers.
Je vindt deze web 2.0. tools via www.beringen.be/bibliotheek - WebBib (onderaan de startpagina van de bib) of
zoek de bib op Facebook via “Beringen bibliotheek”.

4

Delicious is een typische web 2.0-toepassing: interactief en sociaal. Je kan hier je favoriete websites opslaan en
ze delen met anderen.
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