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BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
Op deze basisschool is een Bibliotheek op school aanwezig: een moderne 
bibliotheek met een actuele collectie boeken, speciaal voor kinderen van 4 tot 12 

jaar.  
De Bibliotheek op school brengt lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij 

kinderen. Van kleuters tot achtste-groepers en van veellezers tot kinderen die 
moeite hebben met lezen: ze vinden allemaal hun boeken in de schoolbieb.  
De Bibliotheek op school is een samenwerking tussen de basisschool en 

Bibliotheek De Kempen.  
Op school is regelmatig een lees-/mediaconsulent van Bibliotheek De Kempen 

aanwezig. Deze brengt leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid 
actief onder de aandacht bij leerkrachten en leerlingen. Ook ouders kunnen bij 
de lees-/mediaconsulent terecht met vragen over (leren) lezen. 

 
De bibliotheek is tijdens schooluren (op maandag) open voor leerlingen van de 

basisschool.  
Elk kind mag drie materialen tegelijkertijd lenen. De uitleentermijn is drie weken, 

boeken die je via de Bibliotheek op school leent, lever je ook daar weer in. Lenen 
bij de Bibliotheek op school is boetevrij. De Bibliotheek op school heeft ook een 
online portal, te bereiken via www.bibliotheekdekempen.nl.  

Daar kunnen kinderen snuffelen en zoeken in de boeken van de Bibliotheek op 
school. 

 
Folder bieb op school 
 

 
HERINNERINGSMAILS VAN DE BIBLIOTHEEK OVER DE BOEKEN VAN DE 

SCHOOL? 
Vanaf dit schooljaar is de gewone bibliotheekpas gescheiden van de schoolbieb.  
U krijgt dan geen mails meer over schoolbieb boeken. 

 
Het uitlenen van de boeken is in de Corona periode voor de zomervakantie niet 

overal doorgegaan. Bij de (her)start zijn nog niet alle boeken ingeleverd of 
kunnen er boeken niet goed verwerkt zijn. Er kunnen dus allerlei redenen zijn 
waarom er nog boeken (van de schoolbieb) staan op de fysieke bibliotheekpas 

van uw kind. De geleende materialen zijn ook voor het hele systeem automatisch 
verlengd (op 31 juli).  

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


Mogelijk heeft u een herinneringsmail ontvangen over geleende boeken op 

school. Maakt u zich hier geen zorgen over, op kinderpassen komt geen te-laat 
geld te staan. 

 
Mocht u een herinneringsmail hebben ontvangen, dan kunt u die doorsturen naar 
info@bibliotheekdekempen.nl, daar wordt het dan verwerkt. 

Team Bibliotheek De Kempen 
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