Voorwoord
Dag directie,
Dag leerkracht,
Met veel enthousiasme bundelden wij opnieuw het volledige scholenaanbod van gemeente Liedekerke voor jou
in één brochure: een veelzijdig programma vol leuke activiteiten! We hopen samen met jullie dat het
coronavirus ons toch wat ruimte geeft voor de leuke activiteiten die tijdens schooljaar 2022-2023 de revue
passeren.

Vind de weg naar GC Warande voor theater, naar de bib voor klasuitleningen, klasspelletjes of auteurslezingen,
naar het bos voor workshops en wandelroutes, naar de Sportlaan voor sportieve of speelse uitdagingen tot jullie
heel Liedekerke doorkruist hebben.
De deadline voor alle inschrijvingen is maandag 12 september 2022.

Heb je vragen of opmerkingen?
Bel of mail naar
053 64 55 82

uit@liedekerke.be

P.S.: Vergeet niet om het formulier met het juiste leerlingenaantal en de naam van de klastitularis
in te vullen! Dit mag je mailen naar uit@liedekerke.be. (Zie laatste pagina)
Groetjes,
Team vrije tijd

1. Algemene info vrije tijd
❖ Vrijetijdshuis
Adres: Warandestraat 22 – 1770 Liedekerke
Kijk de openingsuren* van het Vrijetijdshuis na op liedekerke.be/vrije-tijd
*Let op: tijdens de zomervakantie zijn er aangepaste openingstijden!

Tel: 053 64 55 82
Mail: uit@liedekerke.be

2. Schoolvoorstellingen
Alle schoolvoorstellingen gaan door in GC Warande – Opperstraat 31, Liedekerke.

Inschrijven doe je door jouw klas, school, aantal leerlingen en voorkeursuur door te geven aan uit@liedekerke.be.
Deadline: maandag 12 september!
Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met jouw voorkeur, maar jammer genoeg lukt dit niet altijd. Gelieve hier rekening mee te houden.
De planning van de voorstellingen wordt digitaal doorgegeven voor het scholenoverleg van september. Op het scholenoverleg zullen we dit bespreken met de
directie. Noteer de reservaties in jouw agenda.
We hebben graag dat iedereen 15 tot 5 minuten vóór het startuur aanwezig is in GC Warande. Jassen, sjaals en mutsen aan de kapstok, toiletbezoekjes liefst
voor of na de voorstelling. Heb je vragen? Er is telkens een vrijetijdsmedewerker aanwezig. Vraag gerust!

Elke voorstelling kost € 5 per leerling. Leerkrachten wonen de voorstelling gratis bij. De kostprijs wordt achteraf gefactureerd.
Indien het gezelschap lesmateriaal aanbiedt, zal je dit enkele weken voor de voorstelling in je mailbox krijgen.

❖ KLEUTERS / Ik ben Rikki / Kras
maandag 19 december om 10.30 uur OF 13.30 uur
Hoi! Ik ben Rikki, het konijn met het slappe oortje. Ik woon in een fijn huisje in het bos. Kom jij bij mij
op bezoek? Dan kunnen we leuke spelletjes spelen en stel ik je voor aan al mijn vriendjes!
Tot snel, Rikki
Deze musical is gebaseerd op de populaire prentenboeken "Rikki" van Guido van Genechten.
Rikki komt helemaal tot leven in deze hartverwarmende voorstelling vol muziek en humor,
aanbevolen voor de tweede en derde kleuterklas en voor het eerste en het tweede leerjaar!

https://www.kras.be/artists/familie-en-school/ik-ben-rikki

❖ KLEUTERS / Zozoöfzo / Koortzz
donderdag 4 mei om 10.30 uur OF 13.30 uur
ZOZOÖFZO is een onvergetelijke, spannende en beeldende beleving waarin de betekenis van abstracte begrippen
als ‘goed’ en ‘slecht’ onder de loep genomen worden. Groenten en fruit kunnen slecht worden. Maar kunnen
mensen dat ook?
Een groepje charmante toneelspelers, volledig in het wit, staan vol trots klaar om hun 1-minuut-voorstelling
eindelijk aan het grote publiek te laten zien. Maar dan krijgen ze onverwacht bezoek van een Strenge Meneer, die
roet in het eten komt gooien...

http://www.koortzz.be/nl/artiesten/doft-zozooumlfzo/

❖ 1ste GRAAD LAGER ONDERWIJS / Verdwalen / Goocheltheater Jahon
dinsdag 24 januari om 10.30 uur OF 13.30 uur
Een jongen, een appel en een bos,
Een boom, een specht tikt erop los.
Een jongen, een landkaart, ronddwalen,
Landkaart verdwijnt, verdwalen.
In zijn 3de familievoorstelling ‘Verdwalen’ neemt Jahon je mee in een woordeloos
verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel.
Met zijn goocheltrucs als bindmiddel ga je mee op wandel doorheen een bijzonder
bos waarin zelfs het eten van een appel een uitdaging is.

https://goocheltheater.eu/acts/theateract-verdwalen/

❖ 1ste & 2de GRAAD LAGER ONDERWIJS / De roze ridder / Studio Gekko

maandag 6 februari om 10.30 uur OF 13.30 uur
dinsdag 7 februari om 10.30 uur OF 13.30 uur
Sammy De Ridder speelt liever geen voetbal of rugby, en houdt ook niet zo van draken- gevechten, want die stinken uit hun bek
en zetten alles in vuur en vlam. Liever mooie kleren aantrekken en showen op de catwalk. Zullen we het even hebben over
jongens en meisjes? Bestaan er typische jongens- en meisjesdingen? Zien we graag eens een prinses met schild en zwaard een
prins redden? En een ridder van deze tijd, in ‘t roze?
http://www.studiogekko.be/onderwijs.html

❖ 2de GRAAD & 3de GRAAD LAGER ONDERWIJS / Dagboek / Studio Gekko
donderdag 27 april om 10.30 uur OF 13.30 uur
In Vlaanderen wordt één kind op vijf gepest. Pesten blijft een probleem dat iedereen kan overkomen, zo ook
Kaat, het hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde Noten en Papieren Vriendin die leerkracht Ilse De Keyzer
schreef. In de theatermonoloog Dagboek blikt Kaats broer Sep aan de hand van dagboeken terug op de
pestgeschiedenis van zijn zus.
De situaties zijn herkenbaar voor kinderen vanaf 9 jaar en zoomen in op de mogelijke oorzaken en gevolgen
van pesten. Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.
I.s.m. CLAVIS Uitgeverij en jeugdauteur Ilse De Keyzer.
http://www.studiogekko.be/onderwijs.html

❖ 1STE EN 2DE GRAAD SECUNDAIR
Datum in optie: donderdag 6 oktober 2022
Secundaire scholen worden binnenkort persoonlijk gebrieft met meer info over de schoolvoorstelling.

Film
Je kan met jouw klas een filmvertoning aanvragen in GC Warande. Check onze films in de online bibcatalogus: liedekerke.bibliotheek.be
Bekijk hier of de polyvalente zaal in GC Warande beschikbaar is: reservaties.liedekerke.be
Op zoek naar een educatieve film over een bepaald thema? Check de website van JEF: www.jeugdfilm.be/beleef-film/thuis
Een filmvoorstelling kost € 3 per leerling, dit wordt achteraf gefactureerd.

3. Activiteiten
❖ VLAAMSE LOOPWEKEN VOOR SCHOLEN
van maandag 26 september tot vrijdag 28 oktober
Tijdens de Vlaamse Loopweken voor scholen zal er een uitdagend loopparcours met enkele hindernissen opgesteld staan
in de omgeving van de Sportlaan. Het parcours zal aangepast zijn aan de leeftijd van de deelnemers qua afstand en
moeilijkheid. Iedere school zal per klas op voorhand kunnen inschrijven in bepaalde tijdslots gedurende de volledige
week zodanig dat deze activiteit in ideale omstandigheden kan verlopen. Begin september zullen de scholen de kans
krijgen om online klassen in te schrijven. De leerkrachten krijgen op voorhand een plannetje met het parcours mee voor
hun klas en kunnen dit samen met hun kinderen afleggen op het tijdstip dat zij gereserveerd hebben. Vergeet niet dat je
ook kan intekenen op het looptraject van MOEV om kans te maken op mooie sportieve prijzen.
Info: uit@liedekerke.be – 053 64 55 82 – gratis aanbod

❖ HOPSAKEE
van donderdag 2 tot en met donderdag 8 december
Onze sportregio stimuleert graag het bewegingsproject Hopsakee: jouw school kan dit
kleutersportpakket voor de eerste kleuterklas inplannen, tijdens de uitleenperiode voor Liedekerke.
Wij brengen het kleutersportpakket naar jouw school, je kan dit 1 of meerdere dagen ontlenen.
Geef jouw voorkeursdatum ten laatste woensdag 7 september door.
Info: uit@liedekerke.be - 053 64 55 82 – gratis aanbod

❖ SCHOLENKERMIS
vrijdag 30 september - Prijs: € 1/leerling
Beleef met je klas een uurtje dolle pret op de verschillende attracties.
De allerkleinsten maken kennis met de draaimolen, terwijl de grotere kinderen al iets uitdagendere ritjes maken.
Planning:
09.15 uur: Dol-fijn
10.00 uur: De Boomgaard en Knipoog
11.00 uur: De Bij
13.00 uur: Sint-Antonius

❖ WEEK VAN HET BOS
van maandag 3 oktober tot vrijdag 21 oktober
De gemeenten Liedekerke en Ternat werken sinds enkele jaren met een
gevarieerd concept vol activiteiten tijdens de Week van het Bos. Deze aanpak blijft
een groot succes!
Ook dit jaar kan je weer deelnemen met jouw klas. Je kiest zelf of je een halve of
een volledige dag mee het bos in trekt.
Je kan deze dag zelf samenstellen en vullen met 2 activiteiten uit het aanbod:
een natuurwandeling met gids, sportactiviteiten, een workshop of feeërieke
woonwagenverhalen.
Je zal binnenkort een brief ontvangen met meer informatie. In september volgt
een herinneringsbrief.
Info: uit@liedekerke.be - 053 64 55 82

❖ SCHOOLZWEMMEN
Een nieuwe aanvraag voor het schoolzwemmen kan je enkel en alleen via het webformulier op de
website:
https://www.liedekerke.be/webform/aanvraag-schoolzwemmen
Groepsreserveringen via mail of telefoon worden niet aanvaard.
Schoolzwemmen in zwembad Heuvelkouter is tijdens weekdagen mogelijk tussen 09.10 en 11.50 uur
en 13.10 en 15.10 uur (m.u.v. woensdag tot 11.50 uur).
Aanvragen gebeuren per klas en tijdsblok of in bulk bij aaneensluitende groepen via het webformulier.

BLOKZWEMMEN
Een reservatie in het zwembad geldt per uur en per klasgroep met vaste tijdsblokken (40 min. effectieve zwemtijd).
Een tijdsblok bestaat uit: 10 min. omkleden, 40 min. zwemmen, 10 min. afdrogen en omkleden en verlaten van het zwembad.
De tijdsblokken zijn:
VOORMIDDAG
09.10 - 09.50 uur
09.50 - 10.30 uur
10.30 - 11.10 uur
11.10 - 11.50 uur
Belangrijk!
We wijken enkel af van de start- en einduren van de tijdsblokken
voor aanvragen in bulk die min. 80’ duren EN op voorwaarde dat de
groepen aansluitend na elkaar komen zwemmen en dezelfde ruimte in
het bad innemen. (bvb. 1A komt om 09.20 uur gevolgd door 1B om
09.50 uur, gevolgd door 1C om 10.20 uur in het instructiebad , 3x30' =
90'. De reservatie loopt dus van 09.20 – 10.50 uur.

NAMIDDAG
13.10 - 13.50 uur
13.50 - 14.30 uur
14.30 - 15.10 uur

De facturatie gebeurt nadien per begonnen blok van 40', in dit geval
dus, 2 tijdsblokken.
De klasgroepen met prioritair beleid (1e tot 3e leerjaar en opties sport)
krijgen voorrang.
Bij problemen kan je terecht op het mailadres
zwembad@liedekerke.be / uit@liedekerke.be
Of telefonisch op 053 64 55 96

❖ SCHOOLSPORTDAGEN
van maandag 24 tot vrijdag 28 april
Voor de organisatie van een kleutersportdag kan de gemeentelijke sportinfrastructuur gratis ter beschikking gesteld worden op aanvraag.
Planning lagere scholen:
Wordt vastgelegd op het eerste scholenoverleg in september.
Info: sport@liedekerke.be – 053 64 55 93

❖ SPORTKOMPAS

SportKompas heeft als doel kinderen van 8 tot 10 jaar te helpen bij de keuze van de juiste sport en kinderen aan te zetten tot sport en bewegen. Op basis
van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past.
SportKompas is een wetenschappelijk onderbouwde test die uit 3 onderdelen bestaat: I DO, I LIKE en I AM.
Via 14 beweegoefeningen peilt I DO naar de motorische basisvaardigheden. Het resultaat toont tot welke soort fysieke
prestaties het kind in staat is. I LIKE is een app, die peilt naar welke bewegingen het kind leuk vindt. Elk kind krijgt op basis van
deze informatie vervolgens een eigen rapport mee naar huis. Daarin staan de sporten die best bij hem of haar passen. De I AM
vragenlijst toetst naar de motivatie bij het kind om te sporten.

PRAKTISCH
De SportKompas testafname (I DO) maakt gebruik van een digitaal platform waarin alle testen worden geregistreerd en waaruit een individueel SportKompas
rapport wordt aangemaakt. Via dit digitaal platform bestaat tevens de mogelijkheid om de motorische vaardigheden van elk kind achteraf op te volgen. Het
gebruik van de interactieve digitale toepassing (I LIKE) en de vragenlijst (I AM) maken deel uit van het digitaal platform.
De kostprijs voor het gebruik van dit digitaal platform bedraagt 10 EUR / getest kind. Dit bedrag wordt eenmalig betaald door de gemeente voor leerlingen van
het 3de leerjaar. Het platform kan voor het kind tot het 6de leerjaar gebruikt worden om de evolutie van het kind op te volgen.

Van de scholen wordt verwacht dat ze:
-

-

-

toelating geven om SportKompas voor de leerlingen van het 3e en
4e leerjaar door te laten gaan;
tijd vrijmaken om de leerlingen van het 3e en/of 4e leerjaar de 14
beweegoefeningen te laten uitvoeren. Voor een groep van 20-25
kinderen duurt dit 1u15;
een begeleider of LO leerkracht vrijmaken om de kinderen te
begeleiden naar de testen en eventueel mee te helpen met de
testen;
de digitale vragenlijsten I LIKE en I AM in de klas af te nemen voor
de fysieke testdag. Deze digitale vragenlijsten nemen per onderdeel
een tiental minuten per kind in beslag;

-

de beeptest bij voorkeur op school af te nemen door de
turnleerkracht voor de fysieke testdag;
de individuele rapporten meegeven aan het kind en voldoende
duiding geven aan de ouders.
inschrijven/interesse kenbaar maken voor het project via mail naar
sport@liedekerke.be voor 1 oktober 2022.

De gemeente zorgt voor:
-

de reservatie van het testteam bij Sport Vlaanderen;
de detailplanning, welke school en klas komt om welk uur, in
samenspraak met de school;
de volledige kostprijs

❖ ANDERE ACTIVITEITEN VOOR SPORT

\

Hopsakee kleutermateriaal

Binnen de sportregio Pajottenland werd een volledige set aangekocht die nu ook buiten de voorziene periode kan ontleend worden. Reserveer min. 1 maand
vooraf via de sportdienst.

\ Krolfsets
Krolf is een combinatie van petanque, golf en croquet. De ideale activiteit voor een sportdag, les LO of teambuilding. Er zijn 2 sets te ontlenen via
sport@liedekerke.be. Er is een vast speelterrein aanwezig in het Pastoriepark.

\ Breng je sportclub naar school
September staat in het teken van de sportclubs. Op woensdag 28 september is het opnieuw
de ‘Breng je sportclub naar school’. Stimuleer zeker jouw leerlingen om mee te doen met deze dag.
Alle scholen die inschrijven voor 15 september maken kans op één van deze prijzen:
• een optreden van De KetnetBand
• een optreden van een dj
• een live radio-uitzending
• een waardebon van €250 voor de aankoop van sport- en spelmateriaal
• een waardebon van €250 voor het huren van sport- en spelmateriaal bij MOEV
Scholen die vóór 1 augustus inschrijven, ontvangen bovendien gratis buttons voor de (LO-)leerkrachten
van de school. In aanloop naar 28 september kunnen zij zo promotie maken voor deze actie.
Om dit jaar de kaap van 1500 deelnemende scholen te bereiken rekenen we op jouw medewerking.

\ Plogging met de mooimakers
Plogging is afgeleid van het zweedse woord ‘plocka’, wat verzamelen betekent en joggen. Terwijl je plogt verzamel je dus al lopend zwerfvuil. Onze
milieudienst en de sportdienst stelden een mooi plogpakket samen om een milieu-educatieve en sportieve activiteit met jouw klas te kunnen uitwerken. Het
pakket bestaat uit afvalgrijpers, handschoenen,PMD zakken en witte afvalzakken en 20 bordjes met QR codes die elk naar een quizvraag m.b.t. milieu/de
natuur verwijzen. De set ontlenen kan op aanvraag via milieu@liedekerke.be. De bordjes kan je zelf plaatsen op een afgebakend terrein naar keuze. Op die
manier kan je een sportieve activiteit (joggen, wandelen, oriëntatieloop) koppelen aan milieu educatie.

\ Sportsnack - Heldenklas
Heel wat basisscholen in Vlaanderen bieden tijdens de naschoolse opvang een uurtje extra sport aan onder begeleiding van ervaren lesgevers. Dat is
Sportsnack, een sportieve naschoolse opvang. Actief en altijd iets anders: kinderen uit de lagere school komen dankzij Sportsnack in aanraking met diverse
sporten. De school voorziet de locatie en toegang. Interesse om in te tekenen met jouw school, neem dan contact op met de sportdienst.

4. Bibliotheek
PRAKTISCH
❖ OPENINGSUREN
Kijk de huidige openingsuren na op liedekerke.bibliotheek.be/adres-en-openingsuren
❖ CONTACT
bibliotheek@liedekerke.be – 053 64 55 81
❖ CATALOGUS
In onze (vernieuwde) online catalogus kan je nakijken welke boeken we in onze collectie hebben en of ze al dan niet aanwezig zijn in de bib. Je kan zoeken op
thema of genre, leeftijd, uitgavejaar,… Surf naar liedekerke.bibliotheek.be
❖ MIJN BIBLIOTHEEK: BIBLIOTHEEK VANUIT JE LUIE ZETEL
Via je Mijnbibliotheekaccount kan je:
- geleende materialen verlengen (als ze niet gereserveerd zijn door iemand anders)
- titels uit de collectie reserveren (als ze uitgeleend zijn door iemand anders)
- je ontleningen en je leenhistoriek bekijken
- de lidmaatschappen van verschillende bibliotheken op één plek beheren
- je persoonlijke gegevens beheren en aanpassen (e-mailadres, gebruikersnaam, adres...)
Hoe Mijnbibliotheek gebruiken?
- Surf naar: liedekerke.bibliotheek.be
- Rechts boven klikken op ‘Aanmelden bij mijn bibliotheek’
- Onderaan klikken op: Nog niet geregistreerd? Maak een profiel aan.
Ondervind je problemen bij het gebruik van ‘Mijn bibliotheek’? Contacteer de bib voor hulp.

❖ KLASSE LERARENKAART
KLASSE verspreidt de lerarenkaarten via de Vlaamse openbare bibliotheken.
Voor leerkrachten die wonen in Liedekerke ligt de lerarenkaart vanaf eind december klaar aan de bibbalie.
Alle info over de kaart en de meer dan 1000 voordelen vind je hier: klasse.be/lerarenkaart

COLLECTIE
❖ JEUGDBOEKEN
• verhalende boeken voor verschillende leeftijden:
o 6- 8 jaar: ‘GELE’ boeken (in de minibib) \ 8+: ‘BLAUWE’ boeken \ 10+: ‘GROENE’ boeken \ 12+: ‘RODE’ boeken
o AVI-boeken: volgens leesniveau
• Prentenboeken
• Poëzie
• Strips
• Informatieve boeken

❖ KAMISHIBAI VERTELTHEATER + VERTELPLATEN
Stap in de eeuwenoude Japanse traditie van het verteltheater of de kamishibai. Deze combinatie van
voorlezen en theater dompelt de kinderen volledig onder in een verhaal. Je kan zowel de vertelplaten als
de verteltheatertjes bij ons uitlenen. Ideaal om in je klas eens op een andere manier een verhaal te
brengen. In de bib vind je ook verschillende boeken over het gebruik van een verteltheater terug (bij de
informatieve boeken voor volwassenen op plaats 433.7)

❖ TAALPUNT JEUGD
Maak kennis met de collectie van het Taalpunt Jeugd!
Hier vind je materialen specifiek gericht op anderstalige kinderen van 0 - 12 jaar oud. Het bundelt verschillende materialen, van woordenloze prentenboeken
tot meertalige leesboekjes (bvb. NL/FR, NL/ES, NL/PT,…) en Nederlandse beeldwoordenboeken, die de taalontwikkeling ondersteunen en het leesplezier
stimuleren. Ook spelletjes behoren tot het aanbod.

❖ TAALTASSEN
Deze taaltassen staan ter beschikking van leerkrachten in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Ze vormen een educatief spel- en
boekenpakket gericht op anderstalige leerlingen, op verschillende niveaus.
In elke tas vind je 3 taalstimulerende spelletjes en een 5-tal lees-, luister- of kijkboeken gebundeld onder een specifiek thema.
Daarnaast bevat elke tas een infofiche met extra tips voor gratis en/of online materialen om met je anderstalige leerlingen rond het
thema aan de slag te gaan. De taaltassen zijn een onderdeel van bovengenoemd Taalpunt jeugd.
Ontdek de volledige inhoud van de tassen via onze online catalogus onder 'taaltas'.

❖ THUIS IN TAAL
Steeds meer kinderen spreken thuis geen Nederlands. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat hun thuis
een taalrijke omgeving is.
Het project ‘Thuis in taal’ helpt ouders bij het ontwikkelen van een taalrijke omgeving, ook in de thuistaal. Het biedt hen de kans
om in hun eigen taal voor te lezen. Zo stimuleren ze de Nederlandse taalverwerving van hun kinderen. De MINIBIB biedt
voorleeszakjes aan in volgende talen: Arabisch, Spaans, Turks, Russisch, Pools, Portugees, Roemeens, Frans en Italiaans.
Elke tas bevat een aantal voorleesboekjes in één van de thuistalen, enkele woordeloze prentenboeken, een liedjesboek,
de dvd "Met een boekje op de schoot" en een meertalige brochure met voorleestips.

❖ LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK

Dyslexie of andere leesbeperking? LEES EENS MET JE OREN!
Leen eens ‘online’ Daisy-luisterboeken uit:
Daisyboeken zijn gewone leesboeken die ingelezen zijn in de studio door mannen en vrouwen met een
goede stem. Daisy staat voor Digital Accessible Information SYstem en is de wereldwijde standaard voor
luisterboeken voor personen met een leesbeperking (dyslexie, blindheid, slechtziendheid, MS, afasie). Het
grote voordeel is dat je zo'n luisterboek kan hanteren als een gewoon boek. In de app of met de software
op je computer kan je in één ruk doorlezen (luisteren), maar je kan ook door het boek bladeren, van zin naar
zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen, de leessnelheid
aanpassen, ... behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Hoe Daisyboeken beluisteren via een smartphone of tablet?
•

Inschrijven en app downloaden:
- Schrijf je in bij Luisterpunt via mijn.luisterpuntbibliotheek.be/nl/lid-worden of aan de bib-balie. Na inschrijving ontvang je
jouw lenersnummer. Je wachtwoord is jouw geboortedatum in volgende vorm xx-xx-xxxx
- Download GRATIS de ‘anderslezen’ app op jouw smartphone of tablet.
Vanaf nu kan je zelf GRATIS online daisyboeken opzoeken en op je (online) boekenplank zetten om de boeken te kunnen
beluisteren via de anderslezen app.

•

Daisyboeken op mijn online boekenplank zetten:
- Meld je aan op mijn.luisterpuntbibliotheek.be/nl
- Je lenersnummer verkreeg je zelf als je online inschreef of aan de bib-balie, je paswoord is je geboortedatum met
schrijfwijze xx-xx-xxxx
- Open de Anderslezen-app op je tablet of smartphone.
- Druk op het hoofdmenu en vervolgens op ‘zoeken’
- Geef titel en/of auteur en druk op ‘zoeken’, de zoekresultaten verschijnen
- Druk bij het gewenste boek op de drie bolletjes en klik vervolgens op ‘aanvragen’, het boek staat nu op je online
boekenplank.
Veel leesplezier!!
Je kan max. 5 boeken tegelijkertijd op je boekenplank zetten. Heb jij al 5 boeken op de plank en wil je een nieuw boek
erbij zetten, dan zal je eerst een boek moeten ‘inleveren’.

❖ OP ZOEK NAAR EEN GOED BOEK? ONTDEK BOEKENZOEKER!
Je leerling zoekt een boek of luisterboek? Hij/zij kan niet kiezen en raakt de weg kwijt in de bib?
Dan kan je 2 dingen doen:
1. surf naar www.boekenzoeker.org. Daar vind je makkelijk een heleboel tips.
2. vraag een bibmedewerker om te helpen. Wij weten waar alle boeken staan en hebben een antwoord
op alle boekzoekvragen.

ACTIVITEITEN & DIENSTEN BIB
❖ KLASUITLENING
Kom met jouw klas naar de bib! Om boeken uit te lenen, een spel te spelen, om kennis te maken met de collectie boeiende jeugdboeken, strips,
gezelschapsspelen, ... Zo worden jouw leerlingen geprikkeld om buiten schoolverband ook met de (groot)ouders, broer of zus te komen.
Klassikale uitleningen zijn een uitgelezen kans om je leerlingen van nabij te begeleiden bij het zoeken naar boeken die aansluiten bij hun leesniveau, interesses
of behandelde leerstof in de klas.
Het is altijd mogelijk om na de klasuitleen (in stilte ☺) een leeskwartier te houden in het gezellige leessalon van de bib, de bibtuin, het bibterras, de leeshut, …

Boeken uitlenen met/voor je klas, hoe doe je dat?
1. Word GRATIS lid van de bib. Je hebt de keuze uit verschillende abonnementen, zie hieronder.
2. Maak (enkele dagen op voorhand) een afspraak via bibliotheek@liedekerke.be of
053 64 55 81 (als je graag buiten de openingsuren komt) of kom tijdens de openingsuren (dan hoef je
geen afspraak te maken)
Abonnement voor KLASSEN
Prijs gratis
Voor wie voor leerkrachten die met hun leerlingen
komen uitlenen in de bib
Aantal materialen onbeperkt aantal materialen
Uitleentermijn 6 weken, 2x verlengbaar
Telaatgeld Geen telaatgeld, wel € 1 / verstuurde brief (na
eerdere herinnering via mail)
Abonnement jaarlijks te heractiveren
Inschrijven aan de balie, op vertoon van lerarenkaart, je
ontvangt een bib-pasje
Opgelet: klaspassen blijven in de bibliotheek

Abonnement voor LEERKRACHTEN
gratis
voor leerkrachten + leerkrachten in opleiding
max. 30 materialen
4 weken, 2x verlengbaar
€ 0,30/materiaal/begonnen week,
€ 1 / verstuurde brief (na eerdere herinnering via mail)
automatische verlenging abonnement
aan de balie, op vertoon van lerarenkaart, e-ID geldt als
bib-pas

❖ HET PROJECT LEES-HOTSPOTS IN 1770
Leesbevordering! Dat is het doel van dit project. De lees-hotspots werden tijdens 2022
gerealiseerd in 4 deelnemende scholen. Lokaal bestuur Liedekerke voorziet een
rotatiesysteem voor de boeken tussen deze scholen (uitgezonderd Middenschool KAD)
We bespreken deze planning met elke school afzonderlijk.

❖ DE VERHALENBAKFIETS
Je kan onze verhalenbakfiets boeken voor een voorleessessie bij jullie op school
(of in onze gezellige bibtuin) via bibliotheek@liedekerke.be.
De verhalenbakfiets kan ook geleend worden door leerkrachten of ouders van
leerlingen (ouderraden).

❖ KLEUTERPAKKETTEN
Een nieuw schooljaar gaat van start!
Vanaf oktober bezorgt onze bib-vrijwilliger opnieuw boekenpakketjes aan de Liedekerkse kleuterklassen.
Wens je graag kleuterpakketten te ontvangen?
Stuur dan ten laatste op 12 september 2022 onderstaande gegevens naar gemma.catteeuw@liedekerke.be:
•
School
•
Klas
•
Naam leerkracht + gsm-nr. (zo kunnen we jou een reminder sturen bij ophaling van de pakketten)
Wil je graag hulp bij het samenstellen van een pakket rond een bepaald thema? Stuur een mailtje en we kijken hoe we je
kunnen verder helpen.

❖ EDUCATIEVE KLASBEZOEKEN (BIBSPELLETJES)
Door de klaspelletjes maken de leerlingen spelenderwijs kennis met het aanbod en de werking van de bibliotheek.
Elke klas kan binnen een bepaalde periode inschrijven voor een klasspel. Dit kan door ten laatste op 12 september
een mail te sturen naar gemma.catteeuw@liedekerke.be met vermelding van:
•
•
•
•

school
klas
aantal leerlingen
gewenste dag/tijdstip

OVERZICHT KLASSPELLETJES
1ste leerjaar \\ Eén ontdekt de bib
Wat?

Wanneer?

Duur?

Hoe werkt dat nu precies, de bibliotheek? Wat mag/kan je daar doen en wat niet?
Het eerste leerjaar ontdekt aan de hand van een verhaal de bib en haar aanbod spelenderwijs.
Nadien trekken we door de bib, tonen we hoe uitlenen werkt en kunnen de leerlingen boeken
uitlenen (voor in de klas.) Afsluiten doen we met een leeskwartier in het gezellige leessalon, de
leeshut, het bibterras of de bibtuin.
Van maandag tem vrijdag in april of mei
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Ongeveer 1,5 u

2de leerjaar \\ Twee gaat op zoektocht
Wat?

Wanneer?

Duur?

De leerlingen uit het tweede verkennen als echte speurneuzen de bib! Opgedeeld in groepjes gaan
ze op zoektocht door de verschillende afdelingen van de bib en lossen ze opdrachten op. Zo leren
ze hoe je nu precies een boek terugvindt. Het snelste team wint! Afsluiten doen we met een
klasuitleen en leeskwartier in het leessalon, de leeshut, het bibterras of de bibtuin.
Van maandag tem vrijdag in februari
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Ongeveer 1,5 uur

3de leerjaar \\ Drie maakt een boek!
Wat?

Wanneer?

Duur?

We nemen de boeken van de bib onder de loep, leren hoe ze gerangschikt zijn
en bekijken de verschillende etiketten. Hoe gebruiken we het alfabet en wat
zijn ‘genres’? We ontwerpen onze eigen boekencover en etiket en leren
alfabetisch rangschikken met reuzegrote boeken.
Afsluiten doen we met een klasuitleen en leeskwartier in het leessalon, de
leeshut, het bibterras of de bibtuin.
Van maandag tem vrijdag in januari
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Ongeveer 1,5 uur

4de leerjaar \\ Vier test het geheugen
Wat?

Wanneer?

Duur?

Verdeeld in groepjes spelen we een memoryspel. Bij twee afbeeldingen van hetzelfde boek gaan we op zoek
naar het boek in kwestie. In het boek zit een Bibster-opdracht verstopt die we met behulp van tablets tot een
goed einde moeten brengen. Welk groepje voert de meeste opdrachten uit en wint het Bisterspel? Afsluiten
doen we met een klasuitleen en leeskwartier in het leessalon, de leeshut, het bibterras of de bibtuin.
Van maandag tem vrijdag in oktober
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Ongeveer 1,5 uur

5de leerjaar \\ Vijf lost een misdaad op
Wat?

Wanneer?

Duur?

Er werd deze ochtend een lijk gevonden in de bib. Wie is deze persoon? Hoe werd hij/zij vermoord? Met welk
wapen? En vooral: waarom? De politie staat voor een raadsel en schakelt de hulp in van de vijfdejaars.
Gewapend met een Bibster-tablet en enkele aanwijzingen doorzoeken ze de bib. Kunnen de leerlingen het
mysterie oplossen?
Afsluiten doen we met een klasuitleen en leeskwartier in het leessalon, de leeshut, het bibterras of de
bibtuin.
Van maandag tem vrijdag in september
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Ongeveer 1,5 uur

6de leerjaar \\ Zes gaat op (boeken)date
Wat?

De leerlingen uit het zesde leren elkaar op een andere manier kennen. Aan de hand van een speeddate met
hun favoriete boek(en) komen ze meer te weten over mekaars boekenvoorkeur. Daarna zoeken ze met hun
boekpartner(s) hun ideale date-plek in de bibliotheek of bibliotheektuin en maken ze de mooiste selfies.
Afsluiten doen we met een klasuitleen en leeskwartier in het leessalon, de leeshut, het bibterras of de bibtuin.
Wanneer? Van maandag tem vrijdag in november of december
Maandag tot donderdag: tijdens voormiddagen
Vrijdag: enkel in de namiddag
Duur?
Ongeveer 1,5 uur

Klasspelen middelbaar
Deze spelen worden bij voorkeur in overleg met de leerkrachten uitgewerkt. Zo kunnen we een spel op
maat aanbieden dat nauw aansluit bij de vakken of de leefwereld van de leerlingen. De leerlingen gaan
digitaal met een tablet op pad en leren zo het aanbod van de bibliotheek beter kennen. Voor deze
spellen gebruiken we het interactief platform ‘Bibster’. Op deze manier kunnen we een wedstrijdelement
of quiz inbouwen. Meer info of boeken van deze klasbezoeken of een rondleiding via
gemma.catteeuw@liedekerke.be

❖ JEUGDBOEKENMAAND 2023
AUTEURSLEZINGEN
Het thema van de jeugdboekenmaand in maart 2023 is ‘Geluk’. De auteurslezingen gaan door in het hart van de bibliotheek, tenzij anders vermeld.
Auteurs en/of illustratoren vertellen er hun verhaal en gaan graag met de leerlingen in interactie.
In het begin van 2023 krijgen alle klassen een boek van de auteur of illustrator cadeau. Bedoeling is om op die manier de
leerkrachten en kinderen vooraf in de klas kennis te laten maken met de auteur of illustrator. Breng het boek zeker mee naar
de lezing en laat het signeren door de auteur of illustrator. Daarna kan het een leuk plekje krijgen in de klasbibliotheek.

INSCHRIJVEN
Stuur ten laatste 12 september een mail naar gemma.catteeuw@liedekerke.be met volgende gegevens: school, leerjaar, aantal leerlingen, voorkeur tijdstip
In de loop van september stellen we het schema op en ontvang je feedback.

e

1 lj
2e lj
3e lj
4e lj
5e lj
6e lj
1e & 2e middelbare graad

AUTEUR / ILLUSTRATOR

DATUM

TIJDSTIPPEN LEZINGEN

Reina Ollivier
Ruth Brillens
Koen Van Biesen
Reinhilde Van Driel
Erwin Claes
Jef Aerts
Conz (Constantijn Van
Cauwenberge)

02/03/2023
09/03/2023
14/03/2023
16/03/2023
13/03/2023
23/03/2023

09.15 / 10.30 / 13.30 uur
09.00 / 10.30 / 13.30 uur
09.00 / 10.30 / 13.30 uur
09.00 / 10.30 / 13.30 uur
09.00 / 10.30 / 13.30 uur
09.00 / 10.30 / 13.30 uur

06/03/2023

09.00 / 10.30 / 14.00 uur

LOCATIE

Bibliotheek

OVERZICHT AUTEURS/ILLUSTRATOREN

1ste leerjaar // 02.03.2023 // Reina Ollivier
Reina Ollivier is licentiaat Germaanse filologie en publiceerde al meerdere succesvolle kleuter- en
jeugdboeken. Zij schrijft in een zuivere en vlot leesbare stijl over de leefwereld van jongeren. Ze is
medewerker van jeugdtijdschriften en is lerares. Ze vertaalt ook boeken uit zeven verschillende talen,
waaronder Zweeds, Deens en Noors.
In 2014 startte ze met een zesdelige avonturenreeks over de klimaatopwarming voor 10-12-jarigen,
in samenwerking met de bekende poolreiziger Dixie Dansercoer.
Op dit ogenblik werkt ze aan een informatieve reeks over dieren voor kinderen vanaf 5 jaar. Er verschenen
reeds volgende thema's: Bouwers, Beste mama's en papa's, De allergrootste en Lawaaimakers.
Tijdens een auteurslezing vertelt Reina Ollivier vol enthousiasme over eigen werk en leest graag voor. Haar
lezingen zijn interactief en de inbreng en medewerking van de leerlingen is belangrijk.

2de leerjaar // 09.03.2023 // Ruth Brillens (auteur) & Rik Dewulf (illustrator/auteur) xxx
Ruth Brillens staat al enkele jaren voor de klas. Als juf Ruth kan ze zowel haar creativiteit als het plezier om met
jonge kinderen te werken kwijt. Naast leerkracht is ze ook bestuurslid bij kindertheatergezelschap Het
Kinderuur. Daar begon het schrijfbeestje te kriebelen toen ze mocht meeschrijven aan enkele scenario’s, onder
andere in samenwerking met tekenaar Rik Dewulf. Die samenwerking leidde uiteindelijk tot een eerste
prentenboek. Sindsdien is het schrijfbeestje niet meer te stoppen. Ruths bracht samen met Rik al meerdere
boeken van ‘Ridder Milan’ en ‘Pauwtje Pio’ bij Clavis Uitgeverij uit. De verhalen hebben steeds een
pedagogische insteek gericht aan oudere kleuters tot zevenjarigen.
Rik Dewulf debuteert in 1983 als stripauteur met de reeks 'Happy' in de
Standaard/ Het Nieuwsblad. Daarna werkt hij tien jaar in de studio van Merho voor de stripreeks Kiekeboe. In de jaren daarna
levert hij illustraties en stripverhalen rond de mascottes Stam & Pilou voor de Jeugdfilatelie club van BPost. Sinds 2011 is hij
louter actief als (co-)auteur van o.a. de prentenboeken voor de reeks 'Lotta de kip' bij Uitgeverij Clavis.
Rik Dewulf beschouwt zichzelf eerder als auteur dan als tekenaar. Hij bedenkt namelijk vaak de plot, schrijft mee het verhaal
uit, en levert daarna, gezien zijn achtergrond als tekenaar, zijn bijdrage in het tekenwerk. Hij houdt ervan
samenwerkingsverbanden op te starten, omdat dit voor hem de leukste manier van werken is.
Ruth & Rik komen samen naar Liedekerke om interactief voor te lezen. Er staat ook een kleine workshop rond de
prentenboekpersonages op het programma.

3de leerjaar // 14.03.2023 // Koen Van Biesen
Koen Van Biesen is illustrator, schrijver van kinderboeken en componist. Vroeger werkte hij als lesgever en
freelance illustrator. Hij maakte affiches voor toneelgezelschappen, logo’s, cd-covers en illustraties en
covers voor een 20-tal jeugdboeken.
Van 2000 tot 2006 toerde hij in België en Nederland met zijn zelf opgerichte muziekensemble
‘Cabbagetown’. In 2006 verscheen zijn eerste boek, 'De Kapitein en ik', waarvoor hij de tekst, illustraties en
muziek maakte. (Bij het boek zit namelijk een CD.) Zanger en acteur Bruno vanden Broecke (‘Het Eiland’)
nam de vertel en- zangpartij voor zijn rekening. Het boek werd genomineerd voor de Kinder- en jeugdjury
Vlaanderen.
Daarna volgden ook nog volgende muzikale boeken: ‘Mama Lucinda’ (muzikale samenwerking met Veerle
Baetens), ‘Buurman leest een boek’, ‘Buurman vangt een vis’ en ‘Doe die deur dicht.

4e leerjaar // 16.03.2022 //Reinhilde Van Driel
Reinhilde Van Driel (1966) is actrice, theaterschrijfster en schrijfster. Ze werd geboren in Brussel en
studeerde toneel in Antwerpen aan de Studio Herman Teirlinck. Sinds 1990 is ze als actrice vooral werkzaam
in het kindertheater.
Het in 2017 uitgekomen ‘Op drift’ is haar debuut. Het boek vertelt het meeslepende verhaal van Elly’s huis,
dat letterlijk op drift raakt nadat het rotsblok waarop het staat van het vasteland afscheurt.
Haar tweede boek, ‘De jongen van de glasfabriek’, verscheen in de zomer van 2019 en vertelt het verhaal
over de vriendschap tussen Boris en Oscar, tijdreizen en het leven dat voortkabbelt... Beide boeken werden
ook als theaterstuk op de planken gebracht. In november 2020 verscheen ‘Het been van opa’.

5de leerjaar // 13.03.2023 // Erwin Claes
Erwin Claes (1977) was nooit een uitblinker op school. Te veel fantasie beweerden zijn leerkrachten, behalve
als het over geschiedenis ging, dan was hij steeds één en al oor. Geen wonder dus dat hij archeologie ging
studeren. Intussen groeide ook zijn passie voor verhalen en rijpte de ambitie om beide te combineren. Het
resultaat zijn spannende boeken die heden en verleden verweven in spannende verhaallijnen met
personages die zo je vrienden kunnen zijn.
Zo schreef Erwin o.a. de op en top hedendaagse jeugdthrillerreeks De Zwarte Adem, die heden en verleden
samenbrengt in een spannende reeks verhaallijnen. Daarna gooide hij het over een andere boeg en schreef
hij samen met acteur Walter Baele zijn eerste Sci-Fi-thriller ‘Condor’. Later volgden enkele educatieve
prentenboeken en uiteindelijk opnieuw een minireeks met het superspannende ‘Team Leonardo’, voor een
jongere groep lezers (10+)

6e leerjaar // 23.03.23 // Jef Aerts
Jef Aerts is vooral bekend als schrijver van kinder- en jeugdboeken.
Nadat hij vier romans, een dichtbundel en enkele theaterteksten voor volwassenen publiceerde, begon Aerts
in 2012 te schrijven voor kinderen en jongeren. Zijn boeken werden in Vlaanderen onder meer bekroond met
de Boekenleeuw, prijs voor het beste kinder- en jeugdboek. In Nederland kreeg hij driemaal een Zilveren
Griffel. De boeken van Jef Aerts worden wereldwijd vertaald in meer dan 15 talen.

1ste & 2e graad middelbaar // 06.03.23 // Lezing en stripworkshop met Conz
Conz (Constantijn Van Cauwenberge °1977) wou al van kleins af aan tekenaar worden. Na zijn studies aan Sint-Lukas Brussel en
een reeks publicaties in de stripmagazines Demo en Ink debuteerde Conz in 2004 met het bekroonde
album ‘Toen ik nog Baas van de Wereld was’, een verzameling semi-autobiografische verhalen over
zijn kindertijd. De daaropvolgende jaren werkte hij aan de trilogie ‘De Tweede Kus’ en tussenin tekende
hij als stadstekenaar van Turnhout de comic ‘De Slag om Turnhout’.
In 2009 verscheen van hem ook de peuter- en kleuterstrip ‘Wat zie je in de zee?’. De laatste jaren legde
Conz zich vooral toe op het tekenen van allerhande illustraties en cartoons. Zo is hij gekend als
illustrator van verschillende kinderboeken, waaronder ‘Het Raadsel rond het Rode Huis’ en de reeks
‘Knappe Koppen’. Met Boemerang, een Suske en Wiske hommagealbum, maakte Conz zijn wederintrede
in de stripwereld, zij het nu als scenarist. Daarop volgde het Jommeke hommagealbum De Haaienrots, dat hij ook tekende. Naast
zijn tekenactiviteiten geeft Conz ook les in het deeltijds kunstonderwijs.
Conz komt naar Liedekerke om te vertellen over zijn leven als striptekenaar- en auteur en geeft daarnaast ook een kleine workshop voor de leerlingen
van het secundair.

5. Algemene sociale info
❖ VRIJETIJDSKOMPAS
Iedereen heeft recht op vrije tijd. Via Vrijetijdskompas krijgen ook inwoners met een beperkt budget de kans om hieraan deel te nemen.
Hoe werkt het? Met Vrijetijdskompas krijg je reductie voor een ruim aantal activiteiten die verenigingen uit Liedekerke organiseren. Bij lidgelden of meerdaagse
activiteiten krijg je 75 % korting op de totaalprijs, voor een activiteit van 1 dag betaal je 1,5 euro voor een halve dag en 3 euro voor een hele dag. De
vrijetijdskompas is geldig vanaf het moment dat je hem ontvangt tot en met 31 augustus.
Wie heeft er recht op? Mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen automatisch een vrijetijdskompas. Mensen die in collectieve schuldenregeling zijn
of die zich in een behartenswaardige situatie bevinden (na sociaal onderzoek door een maatschappelijk assistent) kunnen een aanvraag doen bij het Sociaal
huis, Opperstraat 33, 1770 Liedekerke, sociaalhuis@liedekerke.be, 053 64 55 51.
Je kan jouw aanvraag ook doen via de gemeentelijke website van Liedekerke (https://www.liedekerke.be/node/4461).

❖ TUSSENKOMST PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING
Voor alle gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, in collectieve schuldenregeling zijn of een behartenswaardige situatie (na sociaal
onderzoek door een maatschappelijk assistent) hebben.
Het Sociaal huis kan een tussenkomst geven voor kwetsbare gezinnen voor de participatie en sociale activering van kinderen, dit met een max. van €100 per
kind per jaar.
Bv.: bos -, zee- en sneeuwklassen, GWP, aankoop kledij sportvereniging/jeugdbeweging,…
Info: sociaalhuis@liedekerke.be of 053 64 55 51

❖ HUIS VAN HET KIND
In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een
samenwerking tussen organisaties die kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning,
workshops en zo veel meer organiseren of ondersteunen. Wij hebben geen fysiek Huis van het Kind in Liedekerke, maar
jaarlijks gaan er reeds verschillende activiteiten of initiatieven uit vanuit ons Huis van het Kind zoals interessante lezingen
of workshops, Kinderspel,… en staan wij klaar voor uw vraag rond opvoeden, opgroeien of het welzijn van de kinderen in
onze gemeente.
Info: huisvanhetkind@liedekerke.be, 053 64 55 51
❖ SCHOOLKANSENPAS
Het Sociaal huis geeft alle kinderen in Liedekerke graag de kans om deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert.
Hoe? Via een schoolkansenpas.
Wie heeft hier recht op? Mensen met een verhoogde tegemoetkoming, die in collectieve schuldenregeling zijn of die zich in een behartenswaardige situatie
bevinden (na sociaal onderzoek door een maatschappelijk assistent).
Waar geeft de schoolkansenpas recht op? Een financiële tussenkomst in de kostprijs van een aantal schoolactiviteiten. De activiteiten die in aanmerking
komen zijn alle activiteiten van sociale, culturele, sportieve aard van één dag, een dagdeel of meerdere dagen: schoolreizen, studiereizen, toneel – en
filmvoorstellingen, sportdagen, schoolzwemmen (inclusief vervoer), museumbezoek, bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen, enz.
U kan uw aanvraag indienen bij het Sociaal Huis, Opperstraat 33, 1770 Liedekerke, sociaalhuis@liedekerke.be, 053 64 55 51. Je kan het aanvraagformulier ook
terug vinden op de gemeentelijke website van Liedekerke (link toevoegen). U dient uw aanvraag elk schooljaar opnieuw te doen

❖ SCHOOLTOESLAG VOOR KLEUTER -, LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Kinderen vanaf 3 jaar die kleuter - lager of secundair onderwijs volgen, kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de
inkomensvoorwaarde. Het gezin ontvangt de schooltoeslag automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december. In januari nog
steeds niet ontvangen? Dan neemt het gezin best contact op met de uitbetaler van het Groeipakket. Let op, de leerling moet voldoende aanwezig zijn in de
lessen en voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling.

❖ SCHOOLBONUS
De schoolbonus (vroeger schoolpremie) wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. De schoolbonus is een
duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de
opvoedingskosten. Elk gezin krijgt de schoolbonus automatisch en hoeft dus niets te doen.
Het bedrag van de schoolbonus hangt af van de leeftijd van het kind. Meer informatie hierover kan u terug vinden op
https://www.groeipakket.be/Tegemoetkomingen/Schoolbonus

❖ STUDIETOELAGE HOGER ONDERWIJS
Het Ministerie van Onderwijs blijft bevoegd voor het onderzoeken en betalen van de toelagen voor het hoger onderwijs.
Gezinnen met schoolgaande kinderen in het hoger onderwijs en beperkte inkomsten kunnen jaarlijks een studietoelage aanvragen. Dit moet steeds gebeuren
voor 1 juni van het lopende schooljaar.
Let op, elke leerling moet voldoende aanwezig zijn in de lessen en voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling.
Je kan jouw aanvraag makkelijk en snel doen via het digitaal loket school – en studietoelagen via https://www.studietoelagen.be/digitaal-loket.
Info: https://www.studietoelagen.be/school-en-studietoelagen, bel 1700 of neem contact op met het Sociaal Huis (Opperstraat 33, 1770 Liedekerke,
sociaalhuis@liedekerke.be, 053 64 55 51)

❖ LAPTOP VOOR KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN
Het Sociaal huis werkt met verschillende organisaties samen om laptops in te zamelen of zelf aan te kopen en wil hiermee bijdragen tot het dichten van een
digitale kloof.
Kwetsbare kinderen en jongeren die actief in begeleiding zijn bij het Sociaal huis en een kwetsbare financiële situatie hebben, kunnen een laptop aanvragen,
maar ook belangrijke toeleiders zoals de scholen kunnen de nood van een kind of jongeren hieraan melden als het gezin zijn akkoord hiervoor geeft. Indien
mensen voldoen aan één van onderstaande voorwaarden, gaan we automatisch uit van een kwetsbare financiële situatie:
-

Verhoogde tegemoetkoming hebben
In collectieve schuldenregeling zijn
In budgetbeheer zijn met een reserve die kleiner is dan 750 euro
Leefloon – gerechtigd zijn

Indien één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan is, voert de maatschappelijk assistent een sociaal onderzoek uit om te kijken of er kwetsbare,
behartenswaardige situatie is.
Voor alleenstaanden of koppels kan max. 1 laptop toegekend worden en voor gezinnen (met minstens 1 minderjarig kind) max. 2, en dit max. om de 4 jaar. Het
gezin betaalt zelf een bijdrage van 25 euro voor de laptop.

❖ ONTHAALGESPREKKEN

Welkom in
Liedekerke!

Ben je nieuw in Liedekerke en…
…wil je hulp bij het inschrijven van je kind(eren) in een Liedekerkse school?
…ben je op zoek naar een hobby?
…wil je weten waar je Nederlands kan leren en/of oefenen?
…heb je vragen over kinderopvang?
…

Wij helpen mensen graag verder tijdens een onthaalgesprek.
Info: dienst Samen Leven, welkom@liedekerke.be of 053 64 55 53.

❖ PRATEN IN DE BIB
Nederlandstalige en anderstalige inwoners komen één keer per week samen in het Vrijetijdshuis. De deelnemers
praten met elkaar in het Nederlands over actualiteit, werk, hobby's, kinderen, school, …
Het doel is op een prettige manier Nederlands oefenen en andere mensen leren kennen.
Waar? Bibliotheek (Vrijetijdshuis), Warandestraat 22, 1770 Liedekerke
Wanneer? Elke maandag van 9.00 tot 11.00 uur, behalve tijdens schoolvakanties.
Info: samenleven@liedekerke.be of 053 64 55 53

❖ BIZ - BUDGETINZICHT
De BudgetinZicht-samenwerkingsverbanden zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMWverenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s. Deze teams
werken samen aan kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en zetten in op de preventie van schulden via workshops,
infoavonden en vormingen.
BIZ Halle-Vilvoorde werkt onder andere aan financiële educatie door middel van een budgetspel voor leerlingen van de
derde graad secundair onderwijs. Spelenderwijs leren jongeren hierbij bewust omgaan met geldzaken en krijgen ze inzicht
in de maandelijkse kosten waarmee ze te maken zullen krijgen wanneer ze op eigen benen staan.
Info: BIZ Halle Vilvoorde - www.cawhallevilvoorde.be, 02 613 17 00 - 0496 26 51 44 of budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be

❖ VZW KRIJT (VROEGERE SOS SCHULDEN OP SCHOOL)
Meer dan één op tien ouders kunnen vandaag de schoolfactuur niet betalen. Achter die onbetaalde schoolfacturen gaat meestal
een verhaal van armoede schuil. Met als gevolg dat sommige leerlingen niet aan het volledige schoolaanbod kunnen
participeren. De nieuwe organisatie vzw Krijt helpt scholen om de kosten te verlagen en gelijke onderwijskansen te bevorderen
voor kwetsbare leerlingen en leerlingen in armoede. Tegelijk ondersteunt ze scholen in het beter inzetten op gelijke
onderwijskansen. Vzw Krijt is een samensmelting van het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen en de trajectwerking
van SOS Schulden op School. Wil je meer weten over wat ze doen? Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. of 0473 56 72 79,
coördinator Colette Victor

❖ JAC (JONGEREN ADVIESCENTRUM)
Ben je tussen 12 en 25 jaar? Bij het JAC kan je met al je vragen en problemen terecht! Je kan telefonisch je verhaal vertellen, advies of hulp
vragen. Je kan chatten met iemand van het JAC van maandag tot vrijdag van 11 tot 20.00 uur.
Info: jac@cawhallevilvoorde.be of 02 613 17 02

❖ CKG (CENTRUM KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING)
Elk centrum richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die een hulpvraag hebben. Je kan bij CKG terecht wanneer het
opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen of wanneer een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief biedt op
verandering. CKG biedt ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituaties en bij maatregelen van hoogdringendheid.
CKG’ s zijn dan ook 24/24u bereikbaar, elke dag van het jaar.
Het hulpaanbod van CKG bestaat meestal uit:
• Gratis mobiele begeleidingen van gezinnen aan huis
• Ambulante pedagogische trainingen voor ouders
• Ambulante opvang voor het kind
• Residentiële opvang in een leefgroep
Info: CKG Sloebernest – Brussel - 078 15 25 35
❖ AWEL
Van -10-jarigen tot +25-jarigen: Awel luistert naar kinderen en jongeren. Bel, mail of chat gratis en anoniem.
Info: www.awel.be of 102

❖ CAW - CRISISMELDPUNT MINDERJARIGEN VLAAMS-BRABANT
Heb je onmiddellijk hulp nodig bij een noodsituatie?
Info: 078 05 00 38

❖ WAT WAT
Als je jong bent zit je met 1001 vragen. Voor WAT WAT is geen topic te gek of taboe te groot.
Info: www.watwat.be

❖ CLBCHAT.BE
(Centrum voor LeerlingenBegeleiding)
Hier kan je gratis en anoniem chatten over leren & studeren, je goed voelen in je vel en
alles wat met gezondheid te maken heeft.
Info: www.clbchat.be

❖ NOKNOK
Op zoek naar informatie en/of opdrachten om je goed in je vel te voelen?
Ben je tussen 12 en 16 jaar?
Surf dan naar de website van noknok! Ook voor een dipje of een tegenslag kan je hier terecht.
Info: www.noknok.be

❖ ZOMERSCHOOL
Nederlands leren door spelletjes te spelen? Ja, dat kan!
Spreekt je kind thuis geen Nederlands of kan je kind nog wat extra oefening gebruiken? Kom dan naar Zomerschool!
Wie? Voor kleuters die na de zomervakantie naar het 1ste leerjaar gaan tot en met lagere schoolkinderen van het
6de leerjaar die thuis anderstalig zijn.
Wanneer? Zomer 2022: 25 juli tot 5 augustus
Waar? GC Warande - Opperstraat 31, Liedekerke
Info: samenleven@liedekerke.be

OOK: Taal in TARL: https://www.liedekerke.be/taal-in-tarl
Info: jeugd@liedekerke.be

❖ 1 GEZIN, 1 PLAN
1G1P Halle – Vilvoorde is van start gegaan vanaf 1 april 2021. Het team bestaat uit 17 gezinscoaches en 5 eerstelijnspsychologen en zij staan klaar om in de
regio Halle – Vilvoorde aan de slag te gaan met de jeugdhulpvragen. Een gezinscoach gaat samen met het gezin aan de slag met hun hulpvragen die zich op
verschillende levensdomeinen kunnen situeren en richt zich op de krachten en het netwerk van het gezin. Wanneer er reeds hulpverlening betrokken is,
tracht de gezinscoach samen met het gezin de reeds aanwezige hulp op elkaar af te stemmen en te komen tot 1 gedragen plan. De eerstelijnspsycholoog biedt
laagdrempelige psychologische zorg aan gezinnen, kinderen en jongeren binnen een kortdurend kader.
Nood aan meer informatie? Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig., info@1g1p.be of 02 306 19 45 op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdag van
10.00 tot 12.00 uur.
❖ CGG ZUID-OOST-VLAANDEREN DRUGPREVENTIE EN BEGELEIDING – DENDERLEEEUW
Iedereen die jonger is dan 26 jaar die problemen ervaart met zijn of haar drug –of alcoholgebruik of met gamen of gokken, kan bij terecht CGG Zuid – Oost –
Vlaanderen, team drugpreventie en begeleiding voor een babbel in vertrouwen. Ook als je je zelf zorgen maakt over iemand uit jouw omgeving, kan je bij hen
terecht. Voor scholen en organisaties bieden zij ook ondersteuning via vormingen op maat.
Voor Liedekerke zijn Goedroen.Lammens@zov.be (0499 57 84 91) en Sarah.Buys@zov.be (0499 57 84 96) de contactpersonen.

❖ SOCIAAL HUIS LIEDEKERKE
De maatschappelijk assistenten van het Sociaal huis staan klaar voor elke inwoner van Liedekerke die een vraag of een probleem heeft. Vaak kennen mensen
ons als een plaats waar je een financiële steun of een leefloon kan aanvragen, maar ook met heel wat andere vragen kan je bij ons terecht zoals hulp bij
schulden, juridische vragen, opvoedingsvragen, psychologische problemen enzovoort. Kunnen wij iemand niet verder helpen? Dan zoeken wij samen met die
persoon naar de gepaste hulp.
Denk je dat wij een leerling of een gezin kunnen helpen of zit je zelf met een vraag of een nood? Neem dan gerust contact met ons op via
sociaalhuis@liedekerke.be of op het nummer 053 64 55 51 tijdens onze openingsuren:
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
donderdag van 18.00 tot 20.00 uur
Aarzel niet om contact op te nemen, wij helpen graag!

