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TOELICHTING DIGITALE TOOLS
• E-BOEKENEXPERIMENT

• PROJECTEN CULTUURCONNECT

• SOCRATIVE

• FUNDELS

• GOPRESS



E-BOEKENEXPERIMENT

• Start juni 2017: Kick off
• Voorjaar: 3 denkdagen ism Cultuurconnect, iStories en bib 

Antwerpen, KB Nederland
• Overleg directie met voorstelling e-boekenproject
• Testing met leerkrachten en aftoetsen behoeften inzake 

digitale leesstimulatie
• Klaarstomen lespakket e-boeken (maart 2017)
• Les: introductie e-boeken en testing leerlingen
• Najaar: opschalen en communicatie



PROJECTEN 
CULTUURCONNECT

• BIBIT-app
• BIBSTER
• Leesapp kortverhalen Trenteca
• Bieblo
• Mijn Bibliotheek-app



BIBIB-APP

BIBIT is een gratis app voor jongeren om individueel of in 
groepsverband de bib te ontdekken. (leerkrachtenhandleiding)
De app en de bijhorende bibliotheekmaterialen zijn voorlopig 
beschikbaar in Antwerpen (alle districtsbibliotheken, Elsschot op 
linkeroever en bib Arena in Deurne.)



BIBSTER

(www.bibster.be)
Met Bibster krijgen bibliotheken de mogelijkheid om een betaalbaar, op hun maat 
gemaakt platform te gebruiken om heel uiteenlopende digitale quizzen, 
zoektochten, klasintroducties en gidsbeurten te maken. Bibster bevat niet 1 maar 2 
verschillende spelvarianten: Bibster Story en Bibster Quest.

Lancering: begin mei met infomoment
Kostprijs: 220 EUR plus 2 EUR per 1.000 inwoners



TRENTECA – LEESAPP MET KORTVERHALEN

Wachten op de tram wordt een pak aangenamer met boeiende stadsverhalen over 
mensen die dagelijks dezelfde tramlijn nemen.
Stadsverhalen VAN tramreizigers VOOR tramreizigers



SOCRATIVE – SPEL DELEN

1. Kindergemeenteraad SOC-26890837
2. BIBOB SOC-18613139
3. Boekenspel SOC-20518691



MIJN BIBLIOTHEEK-APP

Verleng sneller en intuïtiever on-the-go.

In 't kort
Een app die fun en intuïtief is, bovendien sneller en eenvoudiger in 
gebruik dan de website mijn.bibliotheek.be om geleend materiaal te 
verlengen. De doelgroep? Bibliotheekleden met een smartphone en een 
MijnBib-Account. Wij werken aan het design gebaseerd op het lean-
model waarbij de eindgebruiker centraal staat. Sterk in al zijn eenvoud 
dus. Waarom een MijnBib app? Logischer zou zijn: waarom niet?



FUNDELS
- Vragenlijst klantenproces
- Nieuwe content vanaf april

- Voornamelijk leren lezen-boekjes



GOPRESS
Instructievideo

- Uitbreiding titels

- Franse kranten
- Libre Belgique
- Le Soir

- Nederlandse kranten
- NRC
- Trouw
- Volkskrant

- Regionale kranten
- Roularta
- De zondag



GOPRESS VOOR 
EDUCATIEVE PARTNERS
Bibliotheken kunnen hun educatieve partners op het grondgebied 
van hun gemeente toegang geven tot Gopress (Krantenarchief en 
Kiosk), net als binnen de muren van de bibliotheek. Gebruikers 
kunnen in de lokalen van de educatieve partner zowel het archief 
raadplegen via de Bibliotheekportalen catalogus van de 
bibliotheek, als bladeren in de Kiosk om de kranten en 
tijdschriften te lezen binnen het bibliotheekaanbod.

Voorbeelden van educatieve partners zijn volkshogescholen, 
organisaties voor basiseducatie of voor Nederlands als tweede 
taal en dergelijke meer. De bibliotheek kan deze toegang ook 
aanvragen voor gemeentelijke locaties waar regelmatig 
educatieve activiteiten van de bibliotheek plaatsvinden.

Denk ook aan toegang van de scholen. Nog maar 460 scholen 
zijn geabonneerd.



GOPRESS
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief met tips over de promotie 

voor Gopress.
- Ideeën bib Zaventem ivm recht op je eigen afbeelding 

online



LESPAKKET 
BETROUWBAARHEID BIBLIOTHEEK- EN 
INTERNETINFORMATIE

DOELGROEP
- 2de graad SO

DOELSTELLING
- Stimuleren van onderzoeksgerichte competenties
- Versterken van informatievaardigheden

VAK
- Nederlands
- vakoverschrijdend,..



LESPAKKET 
BETROUWBAARHEID BIBLIOTHEEK- EN 
INTERNETINFORMATIE

INHOUD
- Informatiemist
- Zoekstrategie in de bib
- Selecteren en beoordelen van 

bibliotheekinformatie
- Het internet als informatiebron
- Hoe zoeken?
- Selecteren en beoordelen van internetinformatie
- Websites kritisch beoordelen
- Verschillende infobronnen



NADIEN BEZOEK BIB

- opdrachten in de bib met gebruik van 
verschillende infobronnen:

- Databanken
- Online catalogus
- Websites
- Classificatiesysteem
- Documentatiebank
- zoekinterfaces



ACTUALITEITS-
OPDRACHT
Groepswerk actualiteit

DOELGROEP
- 2de graad SO

DOELSTELLING
- Stimuleren van onderzoeksgerichte competenties
- Versterken van informatievaardigheden
- Werken met databanken
- Kritisch evalueren van internetinformatie en 

actualiteit

VAK
- Nederlands
- Gechiedenis
- vakoverschrijdend,..



ACTUALITEITS-
OPDRACHT
Groepswerk actualiteit

• 3 websites evalueren
• Volgen van de actualiteit
• Inleiding 
• Evaluatiefiches infobronnen
• Eindredactie met een persoonlijke thematische 

samenvatting 



INTERESSANTE 
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Nederlandstalige bibliotheken Brussel
»Sm@rtbib
»Ganzenbordspel met digitale uitbreidingen
Openbare bibliotheek Brugge
»Boekenproeverij
»Leesvoorkeur ontdekken in de bib
»Zoektocht met qr-codes en augmentedreality
Openbare bibliotheek Gent
»Zoektocht met digitale vraag-en antwoordtool en augmented
reality
Bib Bertem en Linc vzw
» Green screen (handleiding)



EXTRA’S
- No Hate toolbox

- Cyberpesten Gezinsbond

- Reclamewijsheid

- Veilig online (privacycommissie)

- Games CAD

- Medianest

- Vloggen

- Lego Education (PEC)

- Bee-Bot (PEC)

- Educatieve handleiding van Iedereen Leest

- School en bib – opleiding bibschool Gent
3/20/2017

Basisstramien



IDEEËN
- Vorming tablettoolkit

- Leesproject ‘De bijzondere kinderen van mevrouw Pellegrino’

- 3de graad: app Socrative (quiz-vorm waar leerlingen 
opdrachten in catalogus, Gopress, literom en winkler prince
online moeten opzoeken) 

- …


