
Lidmaatschap Leerkrachten 

 

VOOR WIE 

• Leerkrachten en personen die leesbevorderend werken* 

• Student leerkrachten 

VOORWAARDEN 

• Aanvraagformulier volledig invullen en afgeven in de bibliotheek  

(verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek) 

LIDGELD 

• Gratis 

WAT MEEBRENGEN 

• e-ID kaart 

• Volledig ingevuld aanvraagformulier 

VOORDELEN 

• Gratis lidmaatschap  

• Uitleentermijn van 42 dagen i.p.v. 21 dagen (niet verlengbaar - boete € 0,10/item/dag) 

• 5x gratis reservatie/jaar 

• Maximum 60 materialen per uitleenbeurt: 

Aantal te lenen materialen per beurt per categorie: 

Maximum 30 jeugdboeken:   romans, peuterboeken, prentenboeken, informatieve boeken, 

              anderstalige jeugdboeken, adolescente boeken, jeugdpoëzie (max. 10), 

luisterboeken (max. 10), vertelplaten (max. 5), verteltheater (max. 1) 

    Maximum 30 boeken voor volwassenen: romans, informatieve boeken, grootletterboeken, 

anderstalige boeken, luisterboeken (max. 10), poëzie/toneel (max. 10) 

Maximum  5 Strips 

Maximum  5 tijdschriften 

Maximum  5 CD’s 

Maximum  5 DVD’s 

 

 

 

 

* = leerkrachten, aspirant leerkrachten en opvoeders, studenten/cursisten van een specifieke Lerarenopleiding (SLO), 

professoren/lectoren/docenten hoger onderwijs, voorlezers van voorleesprojecten (vb. vrijwilligers Boek op Bezoek), 

monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en –verenigingen, begeleiders van buitenschoolse opvang, 

begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties, geregistreerde 

onthaalouders, vormingswerkers, opvoeders, logopedisten. 



 
                                                                    
 

          Marktplein 24A, 3590 Diepenbeek 

 

Bibliotheek Diepenbeek 
Aanvraagformulier voordelig lidmaatschap voor leerkrachten* 
Schooljaar 2021 - 2022 

Instelling/school: 

Naam:………………...……………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + Gemeente: ………………………………………………………………………………… 

Aanvrager: 

Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode + Gemeente: ……………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:……………………………………………………………………………………                         

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Categorie*: ………………………………………………………………………………………………… 

Vakgebied :…………………………………………………………………………………………………. 

Ik geef GEEN toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor de gebruikelijke  
werking van de bibliotheek.** 

Ik wens de nieuwsbrief van Bibliotheek Diepenbeek NIET te ontvangen. 

Datum en handtekening aanvrager  
 
 
 
 

Verklaring directie instelling/school:  

Hierbij verklaar ik …………………………………………………………………………….…..  

als (functie) ……………………………………………………………………………. van bovengenoemde organisatie dat de 

“aanvrager” verbonden is aan onze organisatie tijdens het schooljaar 2021-2022.  

Handtekening, datum en stempel 
 

 

* = leerkrachten, aspirant leerkrachten en opvoeders, studenten/cursisten van een specifieke Lerarenopleiding (SLO), 

professoren/lectoren/docenten hoger onderwijs, voorlezers van voorleesprojecten, monitoren en verantwoordelijken 

jeugdbewegingen en –verenigingen, begeleiders van buitenschoolse opvang, begeleiders speelpleinwerking en 

andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties, geregistreerde onthaalouders, vormingswerkers, opvoeders 

en logopedisten. 

** Gebruikelijke werking van de bib: verwittigingsmails bij einde uitleentermijn, automatisch jaarlijks ontvangen van dit 

formulier,… 
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