Tips en weetjes voor leerkrachten
Handige websites over literatuur voor jong en oud
Boekenzoeker
Een website vol boekentips die vertrekt vanuit de leefwereld van
kinderen. Voor kinderen van 0 tot 18 jaar!
Ikhaatlezen
Boekentips voor kinderen met dyslexie.
Iedereenleest
Website rond lezen en leesplezier in Vlaanderen en Brussel.
KJV
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar.
Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. In Ninove
hebben we leesgroepen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Je vindt er goede boekentips.
Pluizer
Een website met recensies van jeugdboeken en voorleesnieuws.
Voorlezen.be
De website van de Voorleesweek.

Jeugdboekenweek
De officiële website van de Jeugdboekenweek. Met extra
boeken- en lestips voor in de klas.

Werk je met een leeslijst in je
klas?
Geef deze dan door aan de bib. Op die manier kunnen wij
ons aanbod aanpassen of je verwittigen wanneer
bepaalde werken niet meer verkrijgbaar zijn.

Wil je een auteur uitnodigen
op school?
Neem een kijkje op www.auteurslezingen.be. Je vindt er
contactgegevens en kan nagaan of je kans maakt op een
subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Heb je zelf niet altijd tijd om
voor te lezen in de klas?
Leen eens een luisterboek.

Op de eerste verdieping vind je de afdeling Young Adults
Hier vind je fictieboeken voor leerlingen in het secundair onderwijs. In deze afdeling vind je ook informatie over
verder studeren (brochures van hogescholen en universiteiten).

Naast de boekencollectie heeft de bib een aanbod cd’s en
dvd’s
Speelfilms vind je op het gelijkvloers. Informatieve dvd’s en documentaires vind je op de eerste verdieping.
Ken je de website www.lesseninhetdonker.be? Daar vind je lesmappen die je kan gebruiken om een film in te
leiden of een nabespreking te doen. De films vind je in de bib.

Gratis kranten in je klas?
Kranten in de Klas is het media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia met de steun van het Vlaams
ministerie van Media.

Contact informatie
Bibliotheek

Graanmarkt 12
9400 Ninove
T 054 32 40 04
bib@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 13:00 tot 20:00
Morgen open van 13:00 tot 17:00
Alle informatie

