
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Reglement voor de aanvraag van leesbevorderingsactiviteiten 

 

Graag bieden wij aan de verschillende scholen de mogelijkheid aan om een 
leesbevorderingsactiviteit aan te vragen voor het basisonderwijs. 
 

  
Wat?  
Een leesbevorderingsactiviteit is een belevenis voor  kinderen van het 
basisonderwijs om de BiB op een speelse manier te leren kennen. 
   
Touwtje Trek 
De kinderen van het eerste leerjaar komen na de schooluren samen met hun 
ouders naar de plaatselijke bibliotheek.  

o Na een korte rondleiding start het Touwtje Trek spel.  

o Eerst trekken de kinderen een letter. Dan krijgen ze een opdracht die ze 

samen met hun ouders proberen op te lossen.  

o Ze gaan op zoek naar het juiste boek, lezen een samenleesboek en 

ontdekken nog veel meer in de BiB.  

o Deze leerrijke ervaring wordt beloond met een mooi voorleesverhaal.  

Ganzenbord  
De kinderen van het derde leerjaar spelen het ganzenbordspel tijdens de 
schooluren in de plaatselijke bibliotheek.  

o Na een rondleiding en de uitleg van het spel, spelen de kinderen het originele 

ganzenbord met aangepaste bibliotheekopdrachten. 

o Ze leren vooral gericht opzoeken in het rek, het verschil tussen fictie en non-

fictie en hoe je een leuk boek in de catalogus vindt.  

Bibster  
De kinderen van het zesde leerjaar spelen het digitale spel Bibster tijdens de 
schooluren in de bibliotheek van Hoogstraten.  

o Na een rondleiding in de BiB en de uitleg van het spel, worden ze 

uitgedaagd om binnen het speeluur zoveel mogelijk juiste antwoorden 

te vinden.  

o Het is een zeer gevarieerd spel waarbij ze zelf op zoek moeten gaan 

naar de antwoorden in de boeken van de BiB.  

 
 
  
 



 
 
Voor wie? 
*Touwtje Trek:  het eerste leerjaar met hun ouders 
*Ganzenbord:  het derde leerjaar  
*Bibster: het zesde leerjaar  
 
Hoe? 
De leesbevorderingsactiviteit kan aangevraagd worden via een speciaal 
aanvraagformulier. Deze aanvraag dient minimum 4 weken voor de afgesproken 
datum te gebeuren. Binnen de 7 werkdagen wordt de datum in het jeugdteam 
goedgekeurd of  wordt er een alternatief voorgesteld.  
 
Wanneer? 
* Touwtje Trek kan aangevraagd worden vanaf januari. 
* Bibster kan gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden. 
* Ganzenbord kan gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden. 
 
Hoe lang? 
Elke leesbevorderingsactiviteit duurt +1u30.  
 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij de Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b, 
2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 32 61, e-mail: jeugdteam@hoogstraten.be (gelieve in 
het onderwerp ‘leesbevorderingsactiviteit’ te vermelden). 

 

 


