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Naar de bib(liobus)? 
Enkele nuttige weetjes 

Lezen is een plezierige en leerrijke activiteit die begint op school … én in de bib! Onze onderlinge samenwerking 

verloopt optimaal als iedereen de regels van het spel kent en respecteert. Ons volledige reglement vinden jullie 

terug in de bibliotheek of op onze website www.bibbeersel.be (onder de rubriek ‘reglement’). Dit zijn alvast de 

bepalingen en afspraken die jullie in het bijzonder aanbelangen: 

 

• Uitlenen kan enkel met een geldige bibpas.  

o Leerlingen moeten hun bibpas dus steeds bij zich hebben. Ze kunnen ook enkel boeken uitlenen op 

hun eigen bibpas, niet op die van familie of een klasgenootje. 

o Kleuterklassen, de eerste graadklassen van De Boomhut, en het BuLO van Sint-Victor Alsemberg 

maken gebruik van klaskaarten, alle andere leerlingen gebruiken individuele bibpasjes. 

o Een nieuwe bibpas kost 3€.  

 

• NIEUW: leerlingen die de hoofdbib bezoeken mogen maximaal 5 jeugdboeken uitlenen per bezoek; voor 

leerlingen die de bibliobus bezoeken ligt dat maximum op 3. Dit voeren we in om de vlotte werking ook in 

coronatijden te kunnen garanderen. Na de tweede reeks klasbezoeken zullen we het maximum op de 

bibliobus overigens evalueren en indien mogelijk gelijkstellen met dat van de hoofdbib. 

 

• De uitleentermijn blijft 4 weken, met optie op maximaal 2 verlengingen (behalve in geval van reservaties). 

Bib Beersel past deze reglementaire verlengingen achter de schermen toe waar nodig. 

 

• Er is een belangrijk verschil tussen een ‘attendering’ en een ‘boetebrief’. Net vóór de uitleentermijn van 

ontleende materialen afloopt, verstuurt de bib automatisch een attendering om de lener, dus ook jullie 

leerlingen of hun ouders, daarop attent te maken. Een boetebrief wordt pas verstuurd wanneer de 

inleverdatum voorbij is en materialen dus effectief te laat zijn.  

o Een attendering is geen reden tot bezorgdheid! Ze is louter informatief.  

o Ontvangt iemand een boetebrief, neem dan alsjeblief zo snel mogelijk contact met ons op. 

 

• Leners die jonger zijn dan 18 jaar mogen de bib maximaal 10€ verschuldigd zijn. Loopt dit bedrag hoger 

op, dan is hun bibpas automatisch geblokkeerd en kunnen ze niets meer ontlenen.  

 

• Wat te doen bij onvoorziene omstandigheden? (Leerling is afwezig, activiteit verhindert een bezoek, 

leerling is verhuisd en heeft een nieuw adres, enz.) We rekenen erop dat jullie altijd zo snel mogelijk de bib 

op de hoogte brengen. Enkel dan kunnen wij het nodige doen om ervoor te zorgen dat de hinder beperkt 

blijft – voor ons én voor jullie (leerlingen).  

 

• Tijdens jullie bezoek begeleidt ons team het inleveren, uitlenen en verlengen, zij het dit schooljaar op een 

‘gezonde’ afstand zo lang dat nodig is. We rekenen op jullie om een oog(je) op de leerlingen te houden. 

Gelieve het tijdstip van jullie bezoek dit schooljaar ook extra nauwkeurig te respecteren. Omwille van de 

‘bubbelregels’ willen we overlap tussen klassen ten allen tijde vermijden.  

 

• Wees aandachtig voor de orde en netheid in bib en bus. De volgende klas zal jullie dankbaar zijn, en wij 

ook! 

 

 

- Het team van Bib Beersel 


