Beste ouders,

oktober 2018

Je kind komt dit schooljaar opnieuw of voor het eerst op regelmatige basis met de klas op bezoek in
de bibliotheek. We verwelkomen je kind graag en we zijn blij dat we zo kunnen bijdragen aan een jaar
vol leesplezier!
Elk kind heeft een persoonlijke lidkaart die in de bib wordt bewaard. Je kind brengt de boeken gewoon
mee naar school op de dag dat zijn/haar klas op bibbezoek komt. Aan het begin van het klasbezoek
haalt een bibliotheekmedewerker de ingeleverde boeken van de bibliotheekkaart, zodat je kind terug
nieuwe boeken kan lenen. Voor schoolkinderen bedraagt de uitleentermijn 8 weken (i.p.v. 3 weken
bij andere bibgebruikers). Deze uitleentermijn kan 1 keer worden verlengd (i.p.v. 2 keer bij andere
bibgebruikers). Wanneer boeken langer in bezit blijven en de uitleentermijn wordt overschreden,
rekenen we een vergoeding aan (€ 0,10 per boek per dag).
Hoe weet je als ouder welke boeken je kind uitleent tijdens het klasbezoek? Heel eenvoudig! Eerst en
vooral via het uitleenticket dat elk kind bij elke leenbeurt meekrijgt. Maar ook via het
bibliotheekaccount (“Mijn Bibliotheek”) van je kind dat je, met invoer van gebruikersnaam en
paswoord, te allen tijde online kan raadplegen.
Als je kind nog geen “Mijn Bibliotheek”-account heeft, kan je dat zelf gemakkelijk aanmaken met
behulp van het lidkaartnummer en de geboortedatum van je kind (zie verder). Het lidnummer vind je
op het ticket dat je kind krijgt bij elke leenbeurt. Als er problemen opduiken bij de aanmaak van het
bibliotheekaccount, helpen we je graag verder. Geef dan even een seintje per telefoon (015 50 28 60),
per e-mail (bibliotheek@bonheiden.be) of vraag uitleg aan de balie.
BELANGRIJK: net zoals bij een gewoon individueel bezoek aan de bib, leent je kind tijdens een
klasbezoek de bibliotheekboeken op zijn/haar individuele lidkaart en is zo samen met jullie, de ouders,
verantwoordelijk voor het terug inleveren ervan!
Als iedereen deze afspraken ter harte neemt, zullen de klasbezoeken vlot verlopen en komen we niet
voor onverwachte verrassingen over achterstallige boeken te staan.
Bibliotheek Bonheiden wenst jullie allemaal een boeiend leesjaar!
Bibteam Bonheiden
015 50 28 60
bibliotheek@bonheiden.be
http://bonheiden.bibliotheek.be/

Een “Mijn bibliotheek”-account aanmaken
1. Surf naar bonheiden.bibliotheek.be
2. Klik op “Mijn bibliotheek”

3. Nog niet geregistreerd? Maak dan een profiel aan. Volg hiervoor de aangegeven stappen.

4. Het bibliotheekkaartnummer vind je op het uitleenticket (bv. BN0123456). “BN” moet je niet
intikken, de “nul(len)” wel . De geboortedatum noteer je bv. als 07/09/2008.

Veel succes!

