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De Antwerpse bibliotheken willen alle schoolgaande kinderen motiveren om te lezen. Want wie graag leest, 

leest meer en beter. Om dit te kunnen realiseren, organiseren 14 vestigingen de bibbezoeken voor klassen op 

een nieuwe manier vanaf schooljaar 2019-2020. Deze handleiding gidst u door de online aanvraag.     

 

 

 Uw klas krijgt meer tijd en begeleiding in de bib, zodat ze boeken kiezen die ze écht willen lezen.  

 Een bibbezoek duurt  1 uur en bevat ook een leesplezieractiviteit. In overleg kan het bezoek korter, 

maar we raden dit af. Reken dat kinderen minstens 30 minuten tijd nodig hebben om geschikte 

boeken te kiezen. Tel daarbij 10 minuten voor het inleveren en uitlenen.  

 Om zoveel mogelijk klassen te begeleiden, bieden we een klas 3 tot 5 bezoeken per schooljaar aan.  

 Laat uw leerlingen tijdens het bezoek een klasbib samenstellen. Met een kwartiertje per dag vrij lezen 

geeft u elke leerling toegang tot uw klasbib. Hierdoor lezen leerlingen veel meer boeken, wisselen ze 

leeservaringen uit en inspireren ze elkaar. Bovendien hoeft u minder snel naar de bib te komen. 

 

 

U kan een reeks bibbezoeken voor het schooljaar 2019-2020 aanvragen van 15 mei tot en met 14 juni 2019 via 

de Onderwijsdatabank.  

 

 U vraagt een reeks bezoeken aan per klas.  

 U kiest in een weekrooster 3 momenten waarop uw klas 1 uur kan komen. 

 De planningsoftware streeft naar de best mogelijke jaarplanning voor alle klassen samen. 

 Half augustus ontvangt u een overzicht van de gereserveerde bibbezoeken voor uw klas.  

 

Kent u uw lesrooster nog niet?  

Doe toch uw aanvraag. Er zijn nadien, in overleg met de bibliotheek aanpassingen mogelijk.  

Dient u na 14 juni een aanvraag in, dan bekijkt de bibliotheek of er na het opmaken van de jaarplanning nog 

vrije momenten zijn. 

 

 

Wenst u een reeks bezoeken aan te vragen bij: 

 De bibbus: contacteer de klantendienst: bib.klantendienst@antwerpen.be, tel. +32 3 338 39 33  

 Bib Brederode, Bib Maantje, Bib Luchtbal, Bib Sint-Andries: vul het e-formulier Aanvraag 

bibliotheekbezoek in. 

  

 

 

Met technische vragen kan u terecht bij Onderwijsnetwerk Antwerpen: tel. +32 3 338 33 40 

Met vragen over de dienstverlening kan u terecht bij uw bibliotheek of de klantendienst: 

bib.klantendienst@antwerpen.be, tel. +32 3 338 39 33  

Ga naar www.antwerpen.be/bibvoorscholen 
 

onderwijs.csjdatabank.be
mailto:bib.klantendienst@antwerpen.be
https://eforms.antwerpen.be/formulier/scbibbezoek.aspx
https://eforms.antwerpen.be/formulier/scbibbezoek.aspx
mailto:bib.klantendienst@antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/bibvoorscholen
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Om bibbezoeken te kunnen aanvragen, heeft u in de Onderwijsdatabank een persoonlijk account nodig die gekoppeld is 

aan de school waarvoor je een aanvraag wenst te doen.  

 

Inloggen 

 

Surf naar onderwijs.csjdatabank.be (niet met Internet Explorer) en log in.  

Heeft u nog geen persoonlijk account? Klik in het linker menu op ‘Account aanvragen’ en maak een 

persoonlijk account. 

 

https://onderwijs.csjdatabank.be/
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School selecteren Klik in het menu rechts op ‘Organisaties’ en selecteer daaronder de school waarvoor u bibbezoeken 

wenst aan te vragen.  In het menu links verschijnt nu de school waarvoor u aanvragen kan doen.  

 
 

Verschijnt de school niet in het menu, vraag dan aan de hoofdaccounthouder om u toe te voegen aan 

de lijst contactpersonen van de school. In de meeste gevallen is dit de directie of 

secretariaatsmedewerker.  

 

Weet u niet wie u in de school moet aanspreken, bel naar Onderwijsnetwerk Antwerpen:  

tel. 03 338 33 40 en vraag wie de hoofdaccounthouder is in uw school.   

Naar aanvragen 

bibbezoeken 

Klik op ‘Aanvragen en formulieren’ en selecteer ‘Aanvragen bibbezoeken’. U komt op de 

welkomstpagina van het aanvraagformulier voor de bibbezoeken.   
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Aanvraag starten 1. Klik in het menu links op “Aanvragen bibbezoeken”. 

 
2. U komt op het overzicht van alle aanvragen voor uw school.  

Klik op Nieuwe aanvraag  . 
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Algemene 

gegevens invullen 

1. Selecteer de bibliotheek waarvoor u een bezoek wil aanvragen. 

2. Geef bij ‘Begindatum’ en ‘Einddatum’ de data in waartussen u bibbezoeken wenst.  

3. Selecteer in ‘Klas’ het leerjaar van de klas. 

4. Geef de naam van de klas op. bv. “2A” of  “De Gele tijgers” …. 

5. Geef het nummer van de bibliotheekkaart van de klas. 

6. Geef het aantal leerlingen van de klas in. 

7. Klik op  Bibplan  om verder te gaan.
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Voorstellen 

opgeven 

1. Vink in het weekrooster 3 verschillende momenten aan waarop uw klas 1 uur naar de bibliohteek 

kan komen. Enkel de blauwe uren zijn beschikbaar. Elk voorstel moet exact 1 vinkje bevatten.  

U kan de voorstellen niet rangschikken volgens voorkeur. 

 

2. Klik op  Opslaan . 
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Aanvraag 

finaliseren 

U krijgt een overzicht van de voorgestelde momenten.  

U kunt een voorstel nog wijzigen door op Bewerken  te klikken. 

 

Klik op  Finaliseren aanvraag  om daarna de gegevens van de begeleidende leerkracht in te vullen of 

een opmerking mee te geven. 
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Gegevens 

begeleidende 

leerkracht 

1. Vul de naam en de contactgegevens in van de leerkracht die het bibbezoek zal begeleiden. 

2. U kan in het vak ‘Opmerkingen’ mee belangrijke informatie meegeven. 

 

3. Klik op  Indienen . Let op! U kan de aanvraag nadien niet meer wijzigen. 

Indienen 1. Onderteken de aanvraag door “Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden” aan te vinken. 

 

2. Klik op  Indienen . 

3. Klik op  OK  om de aanvraag definitief in te dienen. 

U komt terug op het overzicht van alle aanvragen voor uw school. 

 


