
Klasbezoek bibliotheek 
2de-3de kleuter

Speluitleg

De bib is een bos. In groep volgen we een spoor van blaadjes langs verschillende 
plaatsen in de bib. We leren het reglement kennen en aan de hand van voorwer-
pen ontdekken we welke boeken er voor kleuters in de bib aanwezig zijn. In de 
afdeling beeld en geluid luisteren en kijken we en geven we aan welk gevoel ons 
dat geeft. Als afsluiter wordt een verhaaltje voorgelezen met de kamishibai. 

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en attitudes

Muzische vorming - Muziek
De kleuters kunnen  
2.1    klanken, geluiden, stilte en stemmingen in beluisterde muziek ervaren en 
herkennen. 

Muzische vorming – Drama
De kleuters kunnen  
3.5    genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderli-
teratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten. 

Nederlands - Luisteren
De kleuters kunnen  
1.2    voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen. 
1.5    een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.



Nederlands - Spreken
De kleuters kunnen  
2.3    spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet, verwondering. 
     
Nederlands - Lezen
3.2    kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete 
activiteiten begrijpen. 
3.4    zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere 
infobronnen in te kijken. 

Wereldoriëntatie – Mens
De kleuters kunnen  

3.1  bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig zijn en 
kunnen dit op een eenvoudige wijze uitdrukken. 

Wereldoriëntatie – Maatschappij
De kleuters kunnen  
4.2  in een concrete situatie het onderscheid maken tussen geven, krijgen, ruilen, 
lenen, kopen en verkopen.  

Wereldoriëntatie – Ruimte
De kleuters kunnen  
6.6  voorstellingen van vertrouwde plaatsen en voorwerpen herkennen.  

 



Klasbezoek bibliotheek 
1ste - 2de leerjaar

Speluitleg

Welkom in de zoo! Huh? De bib zit vol dieren die je de weg tonen. We lopen in hun 
voetsporen en ontmoeten heel wat dieren die ons iets bijleren over de bib. Net 
zoals in de dierentuin zijn er dingen die je wel en niet mag in de bib. Nu je zelf 
kan lezen, tonen we natuurlijk ook waar de eerste leesboekjes staan (vlak naast 
de weetboekjes!). Je leert ook zelf uitlenen en al wie durft, mag binnen in de kooi 
met cd’s en dvd’s… ’t Wordt een beestig leuk bezoek!

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en attitudes

Muzische vorming – Muziek
2.1 De leerlingen kunnen muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies op-
doen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek:
Nederlands – Luisteren 
1.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instruc-
tie voor een buitenschoolse situatie.

Nederlands – Lezen 
3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achter-
halen in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard;

Wereldoriëntatie – Tijd 
5.4 De leerlingen kunnen tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en slui-
tingstijden correct interpreteren.



Klasbezoek bibliotheek 
3de - 4de leerjaar

Speluitleg

We gaan op reis in de bib en vullen onze reiskoffers. In de leesboeken gaan we op 
zoek naar genres: van avonturenverhalen over detectives tot boeken over paar-
den. Ook bij de weetboeken ontdek je allerlei soorten, zodat je zelf kan leren hoe 
je een topvoetballer wordt maar ook hoe je lekkere taarten bakt. Vanaf nu kan je 
ook zelf zoeken in de catalogus wat we allemaal hebben en waar het staat in de 
bib.

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en attitudes

Nederlands – Luisteren 
1.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instruc-
tie voor een buitenschoolse situatie;

Nederlands – Lezen 
3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achter-
halen in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard;

Brongebruik
7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadple-
gen.



ICT
6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie 
opzoeken, verwerken en bewaren. 

Leren leren 
2De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op 
hun niveau zelfstandig gebruiken.
3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 
andere dan teksten) verwerven en gebruiken.

Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 
medeleerling meewerken.



Klasbezoek bibliotheek 
5de - 6de leerjaar

Speluitleg

De oudste leerlingen mogen op speurtocht in de bib. Ze gaan zelfstandig op stap 
en komen zo in aanraking met alle afdelingen van de bib: van boeken en strips 
over tijdschriften tot film en muziek. Ook in de digitale collectie snuisteren ze, 
met name in het online krantenarchief. Bovendien mogen ze in het 6de leerjaar 
zelf experimenteren met tablets.  

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en attitudes

Muzische vorming – media
5.3 De leerlingen kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opna-
men en weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze crea-
tief bedienen.
Nederlands – Luisteren 
1.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instruc-
tie voor een buitenschoolse situatie;

Nederlands – Lezen 
3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achter-
halen in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard;
Nederlands - Schrijven
4.6 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren) schriftelijk antwoorden 
op vragen over verwerkte inhouden.



Brongebruik
7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadple-
gen.

ICT
2 De leerlingen gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
5 De leerlingen kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie 
opzoeken, verwerken en bewaren. 

Leren leren 
2 De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op 
hun niveau zelfstandig gebruiken.
3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 
andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 
medeleerling meewerken.


