Welkom in de bibliotheek!
Kleuterjuf of -meester (in opleiding)
Onderwijzer(es) of leerkracht (in opleiding)
Onthaalmoeder of -vader

Stadsbibliotheek Tienen

Beste kleuterjuf of -meester
Beste onderwijzer(es)
Beste leerkracht
Beste onthaalouder
Je speelt een belangrijke rol in de leesbevordering bij kinderen en
jongeren. Je kijkt samen met hen in prentenboeken, je leest voor, je
leert hen zelf lezen of je geeft hen een leesopdracht. De bib wil je
hierbij helpen en stelt daarom graag extra materiaal ter beschikking.
Als lesgever of onthaalouder mag je driemaal het normale aantal aan
spellen, gedrukte of audiovisuele materialen lenen van de
jeugdafdeling. Bovendien kan je 3 jeugdboeken gratis reserveren
(een reservatie kost normaliter 0,80 euro). Bij je inschrijving in de bib
vragen we wel om je lerarenkaart, studentenkaart of een attest van
de dienst Onthaalgezinnen voor te leggen.
Ons aanbod
De catalogus met al onze materialen vind je op onze website:
tienen.bibliotheek.be
Specifiek voor leerkrachten heeft de bib ook speciale materialen:
- thematische boekenpakketjes, Kamishibai-verteltheaters en
vertelplaten
deze staan gewoon in de bib en hoef je niet aan te
vragen
- samenlezen-pakketten, stripkoffers, spelkoffers
deze moet je
wel aanvragen, dit kan telefonisch op 016 80 56 70 of via
tilda.devroey@tienen.be Je kan deze niet verlengen. Ze zijn
maximaal 4 weken uitleenbaar.
Je vindt het volledige aanbod voor leerkrachten op
bibliotheek.tienen.be/
onderwijzend-personeel

Wat kan je als (kleuter)juf- of meester lenen?
Wat kan je als leerkracht of onthaalouder lenen?
Materiaalsoort
Gedrukte materialen:
Romans, informatieve boeken, strips,
tijdschriften, vertelplaten, partituur,…
Audiovisuele materialen:
Cd’s, films, luisterboeken,
Daisyboeken,…
Spellen

Max. Leentermijn Boete per
aantal
dag
30
4 weken
0,10 euro
30
6

Standaard leen je materialen voor 4 weken. Verlengen kan je
eventueel tweemaal, maar enkel indien de materialen niet door een
andere lener gereserveerd werden. Verlengen kan
- via de website tienen.bibliotheek.be
- via e-mail bibliotheek@tienen.be
- telefonisch op 016 80 56 70
- aan de zelfscanbalie of vraag het aan de balie.

Wanneer is de bibliotheek open?
Maandag*
Dinsdag

14.00 – 19.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur
12.00 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
14.00 – 19.00 uur
10.00 – 13.00 uur

Woensdag
Donderdag*
Vrijdag
Zaterdag

*In juli en augustus is de bibliotheek gesloten op maandag en donderdag.

Onze gegevens
STADSBIBLIOTHEEK TIENEN
Grote Markt 3
3300 Tienen
tel 016 80 56 70
bibliotheek@tienen.be
tienen.bibliotheek.be
www.facebook.com/bibliotheektienen
www.pinterest.com/bibtienen
www.instagram.com/bibtienen
Onze nieuwsbrief

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Wim Bergé, schepen van cultuur
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Wil je op de hoogte blijven van het recente bibnieuws en de laatste
activiteiten? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
via tienen.bibliotheek.be (knop Info).

