
Een digitale  
ontdekkings - 

tocht door  
de bieb!

BIEBQUEST
 
KENNISMAKEN  
MET DE BIBLIOTHEEK



Tijdens dit kennismakingsbezoek aan de 
bibliotheek duiken brug  klassers tussen de 
boekenkasten om te zoeken en te vinden. 

Verspreid door de hele bibliotheek hangen foto’s 
die als marker dienen. Met een biebtablet in de 
hand speuren de leerlingen naar deze markers. 
Door gebruik van augmented reality komen de 
foto’s tot leven en zien ze vragen, opdrachten en 
weetjes. Zo leren ze de weg in de bieb. Aan het eind 
strijden ze om de meeste punten bij een quiz. Wie 
weet het meeste over de bieb? Leerlingen vinden 
dit meestal erg leuk. 

Natuurlijk vertellen we ze ook wat algemene 
weetjes over de bieb. Hoe lang mag je een boek 
lenen? Mag je een boek in elke vestiging terug-
brengen? Hoe reserveer je een film? Na dit bezoek 
weten jouw leerlingen alles wat ze moeten weten 
en hebben ze nooit meer het excuus dat ze niet 
weten hoe de bieb werkt. 

Wil je leerlingen uit de eerste klas lid maken 
van de bibliotheek? Neem dan van tevoren even 
contact met ons op. Dan kijken we samen naar de 
mogelijkheden. 

What’s in it for you?

•  Stimulans voor leerlingen om vaker  
gebruik te maken van de bibliotheek. 

•  Actieve manier om de bieb en de catalogus  
te leren kennen via augmented reality-route.

•  Kant-en-klaar programma zonder  
voorbereiding.

VOOR WIE  |  brugklassen 
WAAR  |  Bibliotheek De Mariënburg 
DUUR  |  maximaal 1,5 uur
INVESTERING  |  € 150,- per dagdeel voor  
1 biebmedewerker   
€ 250,- per dagdeel voor 2 biebmedewerkers
Prijzen excl. 21% btw. Max. 2 groepen per bezoek.  
Bij 2 groepen zijn er 2 biebmedewerkers nodig.

‘Nooit meer  
het excuus dat  
leerlingen niet  
weten hoe  
de bibliotheek  
werkt’

MEER WETEN? 
Neem contact op met een van onze  
medewerkers van team educatie. Ga naar  
www.obgz.nl/voortgezetonderwijs voor  
de contactgegevens en meer informatie  
over ons aanbod.


