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Instructiefiche Mijn Bibliotheek voor scholen  
[Schooljaar 2015-2016] 
 
 
Mijn Bibliotheek is het online overzicht van uw lidmaatschap bij de bibliotheek. Via Mijn Bibliotheek bekijkt 
en verlengt u geleende werken, beheert u uw reserveringen en krijgt u toegang tot de digitale collecties. 
 
 
Een profiel voor de school op Mijn bibliotheek biedt heel wat voordelen: 
 

 De bibverantwoordelijke in de school heeft een overzicht van de klaskaarten en geleende materialen. 
 Leerkrachten kunnen nakijken welke materialen er op de klaskaart staan. 
 Leerkrachten kunnen materialen uit de catalogus reserveren en afhalen in een bibliotheek naar keuze. 
 Leerkrachten kunnen gratis van thuis uit gebruik maken van het Gopress online krantenarchief. 
 Leerkrachten hebben toegang tot Fundels Prentenboeken. 

 
 
Maak uw profiel aan 
 
Doe zoals veel leerkrachten en maak als bibverantwoordelijke voor uw school een profiel aan op 
https://mijn.bibliotheek.be. Met één klaskaart bent u meteen op de goede weg. In deze instructiefiche helpen we 
u verder stap voor stap doorheen de registratie.  
 
 
Meer info 
 
Stel uw vraag aan het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333 of stuur een mail naar 
bib.klantendienst@stad.antwerpen.be. 
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Stap 1: Registreren 
 

 Ga naar https://mijn.bibliotheek.be 
 

 
 
 Ik ben lid van bibliotheek (gemeente): typ Antwerpen (Bibliotheek Antwerpen) 
 Klik op Volgende 

 

Stap 2: Lidmaatschap 
 

 
 

 Vul het bibliotheekkaartnummer in van één van de klaskaarten van uw school 
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 Vul bij Geboortedatum in formaat dd/mm/jjjj het volgende in: 11/11/2011 (dit is de ‘geboortedatum’ 
voor alle klaskaarten) 

 Klik op Volgende onderaan 
 

Stap 3: Profiel aanmaken 
 

 
 

 E-mailadres = e-mailadres van de bibverantwoordelijke van de school 
 Kies je gebruikersnaam = naam van de school 
 Geslacht = man of vrouw (maakt niet uit) 
 Geboortedatum = 11 november 2011 
 Paswoord: dit paswoord zullen alle leerkrachten van uw school gebruiken om aan te melden op Mijn 

Bibliotheek  
 Vink aan Ik stem in met de gebruikersvoorwaarden 
 Klik op Profiel aanmaken  

 
Opgelet: Elke leerkracht kan met dit e-mailadres en paswoord inloggen op het schoolprofiel. 
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Klik op Begin Mijn Bibliotheek te gebruiken 
 

Stap 4: Verken Mijn Bibliotheek 
 

 
Mijn openbare bibliotheken: Er is 1 kaart van Bibliotheek Antwerpen gekoppeld aan uw schoolprofiel (in het 
voorbeeld: 1 Klas Boekenworm). Klik op een klas om de geleende materialen en reserveringen te bekijken.  
Bij Uitleningen verschijnen de boeken die uitgeleend zijn met deze klaskaart, gesorteerd per bibliotheek. Zo 
ziet u meteen welke boeken van welke bibliotheek of de bibbus komen.  
Onderaan vindt u de downloadbare Uitleenhistoriek van deze klaskaart. 
 
Mijn digitale collecties: Dit profiel geeft u gratis toegang tot het Gopress Krantenarchief, de Fundels 
Prentenboeken en het Historisch Archief van Gazet van Antwerpen. 
 
Mijn profiel: Hier bewerkt u uw persoonlijke gegevens of wijzigt u uw paswoord. 
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Stap 5: Voeg de andere klaskaarten toe aan dit profiel 
 
Koppel nu alle klaskaarten van uw school aan dit profiel.  
Wat zijn de voordelen?  

 Alle leerkrachten hebben een overzicht van de geleende materialen en kunnen materialen reserveren.  
 Alle leerkrachten hebben toegang tot de digitale collecties. 
 De bibverantwoordelijke in de school heeft een overzicht van het gebruik van de klaskaarten.  

 
Om als bibverantwoordelijke de andere klaskaarten te koppelen aan dit profiel hebt u enkel de 
bibliotheekkaartnummers nodig. Het paswoord is steeds 11/11/2011 voor klaskaarten. 
 
Leerkrachten kunnen ook de eigen klaskaart koppelen aan het profiel. Geef ze als bibverantwoordelijke de 
gebruikersnaam en het paswoord zodat ze zich kunnen aanmelden. 
 
STAP 1: Klik op Voeg lidmaatschap toe 

 
Bibliotheek (gemeente) waar je lid van bent: typ Antwerpen (Bibliotheek Antwerpen) 
Klik op Volgende. 
 
STAP 2: Voeg lidmaatschap toe: Bibliotheek Antwerpen 

 
Geef het bibliotheekkaartnummer in van een nog niet gekoppelde klaskaart.  
Uw paswoord is standaard 11/11/2011 voor klaskaarten. 
Klik op Voeg toe 
 
De klaskaart is nu ook gekoppeld aan het profiel (in het voorbeeld: 2 Klas Boekenworm): 
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Stap 6: Ontdek de digitale collecties 

Als u aangemeld bent op uw Mijn Bibliotheek profiel hebt u toegang tot het Gopress Krantenarchief, de Fundels 
Prentenboeken en het GVA Historisch Archief. 

Gopress Krantenarchief 
 

 
Het krantenarchief van Gopress bevat volgende bronnen:   
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Fundels Prentenboeken 
 

 

GVA Historisch Archief 
 

 


