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Schoolbrochure

REDACTIE & LAY-OUT
> CC Jan Tervaert
GRAFISCHE VORMGEVING
> marisavancauteren.be
V.U.
> Schepen van Cultuur,
Lotte Peeters,
Marktplein 1,
9220 Hamme

CC Jan Tervaert
schoolbrochure

de
2022-2023
krant
Basisonderwijs
van Jan
De schoolbrochure kan u ook
digitaal terugvinden op
www.jantervaert.be onder het
tabblad scholen.

CC Jan Tervaert
Reservaties schoolvoorstellingen
Kaaiplein 34 - 9220 Hamme
 052 / 48 09 48
 Jessica.Verschelden@jantervaert.be
 www.jantervaert.be
bankrekening: BE97 0682 1294 6349 BIC: GKCCBEBB

Info schoolvoorstellingen
Brigitte Verelst
 052 / 25 70 69
 brigitte.verelst@jantervaert.be

Bibliotheek Hamme
Marktplein 19b - 9220 Hamme
 052 / 47 92 20
 hamme@bibliotheek.be
 www.hamme.be
Met de gewaardeerde medewerking van
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Inschrijven
Eens uw keuze gemaakt is, kan u reserveren door het bijgevoegde inschrijvingsformulier in te vullen en ons terug te bezorgen of door uw keuze door te mailen
naar Jessica.Verschelden@jantervaert.be. De inschrijvingen worden strikt in
volgorde van ontvangst behandeld. Midden september ontvangt u een brief met
de definitieve bevestiging van uw reservaties. In die brief staan de correcte data
en aanvangsuren van de voorstellingen. Het kan gebeuren dat de data en uren in
de bevestigingsbrief afwijken van de door u gereserveerde data en uren. Wanneer
er veel interesse is voor een productie kunnen er namelijk extra voorstellingen
gepland worden. Wanneer deze alternatieve data of uren niet passen, contacteert u
ons best zo snel mogelijk.

PRAKTISCHE INFO

PRAKTISCHE INFO

Graag ontvangen wij de definitieve leerlingen aantallen vóór 15 september. Het
aantal leerlingen per voorstelling dat in de bevestigingsbrief wordt vermeld, beschouwen wij namelijk als definitief. Aan de hand van deze aantallen zal de factuur
worden opgemaakt.

Afwezigheden

Om open plaatsen in een ‘uitverkochte’ zaal te vermijden, is het aantal afwezige
leerlingen beperkt tot maximum 10% van de door u gereserveerde plaatsen. Indien
er meer leerlingen afwezig zijn, zien we ons genoodzaakt de gereserveerde plaatsen
aan te rekenen.

Avondvoorstellingen in klasverband

Heel wat avondvoorstellingen kunnen in klasverband bijgewoond worden aan
dezelfde voorwaarden als schoolvoorstellingen. De toegansprijs per leerling en voor
de begeleider is € 10. Er moet ook op voorhand gereserveerd worden en de klas
moet begeleid worden door een leerkracht. De selectie kan u terugvinden op p. 21.

Duur van de voorstellingen

De in de brochure aangekondigde duur van de voorstelling is slechts een geschatte
duur, een indicatie. Sommige voorstellingen zijn namelijk nog in de maak of
variëren van duur naargelang de interactie met het publiek.

Aanvang van de voorstellingen

De voorstellingen starten stipt. We verwachten dan ook alle leerlingen een kwartier
vóór aanvang van de voorstelling in het Cultureel Centrum. Een school die te laat
komt, kan de toegang tot de zaal geweigerd worden. Het Cultureel Centrum is op
dat ogenblik niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten die de school hiervoor
oploopt.
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PRAKTISCHE INFO

Verloop van de voorstellingen

Het team van CC Jan Tervaert vangt graag de jonge toeschouwers
met de nodige zorg op en staat garant voor een vlot verloop van de
schoolvoorstellingen. We vragen u om de instructies van onze medewerkers
op te volgen wanneer u met uw leerlingen het CC binnenkomt. De vestiaire is
verplicht!
Bij het betreden van de zaal vragen we u om het aanwijzen van de plaatsen
aan de leerlingen over te laten aan onze medewerkers. Zij zullen er ook voor
zorgen dat aan de zijkanten van de rijen plaatsen vrijgehouden worden voor de
begeleidende leerkrachten. Aan de leerkrachten wordt gevraagd om tijdens de
voorstelling de rust in de zaal te bewaren.

Kauwgumverbod

Kauwgum is strikt verboden in de theaterzaal. We treden dan ook erg streng op
indien we vaststellen dat er kauwgum is blijven plakken aan onze zetels. Een
boete van 25 euro zal aangerekend worden per aangetroffen kauwgum.

Gsm gebruik verboden

Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstelling. Dit is
storend voor de toeschouwers en de artiesten. Ook het gebruiken van gsm’s is
zowel voor leerlingen als voor leerkrachten verboden. We vragen dan ook aan alle
bezoekers om de gsm uit te schakelen in de theaterzaal, uit respect voor mekaar en
de acteurs.

Betalingen

Na de voorstelling wordt een factuur opgestuurd die binnen de 30 dagen na
ontvangst betaald dient te worden.

Annulatie

CC Jan Tervaert behoudt zich het recht om een voorstelling te annuleren
wanneer er te weinig inschrijvingen zijn.
Indien een voorstelling door overmacht niet kan doorgaan zal het CC in overleg
met de scholen zoeken naar een passend alternatief. Dit alternatief is echter
niet bindend voor de school.
Indien de school haar inschrijvingen annuleert, dan dient dit schriftelijk te
gebeuren vóór 15 september. Wij zien ons genoodzaakt om de scholen die
deze regel niet respecteren, de kosten van het aantal gereserveerde plaatsen
aan te rekenen.

Voorbereiding van schoolvoorstellingen

Jonge mensen warm maken voor podiumkunsten vraagt een uitermate
goede begeleiding. Hier wordt namelijk de basis gelegd voor wat later een
zelfstandige cultuurervaring kan worden. Een actieve verwerking van de
thematiek, de inhoud en het opzet van de voorstelling kan de blik waarmee het
jonge publiek naar de voorstelling kijkt, aanscherpen.
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Evaluatie van schoolvoorstellingen

PRAKTISCHE INFO

We stellen zoveel mogelijk informatie over de voorstellingen ter beschikking in
de vorm van lesmappen. We richten ons echter tot u om de begeleiding van een
cultuurontmoeting binnen de klasmuren te realiseren.
Indien u over een voorstelling vragen hebt, of indien u niet voldoende
materiaal kreeg om de leerlingen voor te bereiden, kan u steeds terecht bij
jeugdprogrammator Brigitte Verelst (brigitte.verelst@jantervaert.be - 052/ 25 70
69) die de nodige tips en suggesties kan geven.

Jouw mening is belangrijk! Wens je even te ventileren na het zien van een
voorstelling? We horen het graag. Stuur een mail met je evaluatie naar brigitte.
verelst@jantervaert.be Hoe meer evaluaties we binnen krijgen, hoe meer we
vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen.

Prospectie van schoolvoorstellingen

Leerkrachten die een geboekte voorstelling vooraf willen bekijken, kunnen
dat steeds vragen aan Brigitte Verelst. Zij kan de speellijst van de voorstelling
opvragen en een vrijkaart reserveren.

Gratis met De Lijn naar CC Jan Tervaert?

CC Jan Tervaert is een culturele bestemming binnen het subsidieprogramma
dynamoOPWEG. Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met
dynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn. Je hebt recht
op gratis vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienstregeling, tijdens de
daluren en met maximum 30 personen.
Registreer je op www.cultuurkuur.be en vraag online een vervoersbewijs aan.
Meer informatie www.cultuurkuur.be/dynamoopweg
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OVERZICHT PER LEEFTIJD

1ste graad SO
Di 11/10

BL!NDMAN [drums]

X-plosion!

p. 10

Do 10/11 Film

Animal

p. 12

Di 14/03

Film

Mijn vader is een saucisse

p. 15

Di 18/04

Fernand

Onzin (voor gevorderden)

p.17

X-plosion!

p. 10

Do 13/10 Thomas Janssens

The travelling doll

p. 11

Do 10/11 Film

Animal

p. 12

Di 24/01

Film

Words on bathroom walls

p. 13

Di 14/02

Film

Cool Abdoul + nagesprek

p. 14

Melissa

p. 16

Do 22/09 Film

The tragedy of Macbeth

p. 9

Di 11/10

X-plosion!

p. 10

Do 13/10 Thomas Janssens

The travelling doll

p. 11

Di 24/01

Film

Words on bathroom walls

p. 13

Di 14/02

Film

Cool Abdoul + nagesprek

p. 14

Melissa

p. 16

2de graad SO
Di 11/10

BL!NDMAN [drums]

Do 16/03 De Mannschaft

3de graad SO

BL!NDMAN [drums]

Do 16/03 De Mannschaft
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DO

22/09

THE TRAGEDY OF MACBETH
Joel Coen / US / 2021
FILM

10u en 14u
Voor wie bekend is met
het gevarieerde oeuvre
van de Coen brothers is
de soberheid van Joel
Coens Macbeth-verfilming
misschien even slikken. Zelf
heeft hij minder moeite
met de schijnbare omslag
in zijn eerste solo-regie.
Direct vanaf de onheilspellende openingsbeelden,
waarin witte vergezichten
de aandacht opeisen, omarmt de regisseur een zwierig minimalisme. Maar dan
wel zo in beeld gebracht
dat het door zijn impact en
schaal juist heel maximalistisch aanvoelt.
Denzel Washington en Frances McDormand schitteren in deze gedurfde en
onstuimige toneelverfilming. En dwars door de stilistische ingrepen heen blijft de
kern van Shakespeares meesterwerk overeind in deze tijdloze studie over macht,
ambitie en corruptie.
De Schotse generaal Macbeth raakt er door een trio heksen van overtuigd dat
hij de volgende koning van Schotland zal worden. Met zijn ambitieuze vrouw ter
ondersteuning beraamt hij plannen om de macht te grijpen. Het veroveren van de
Schotse troon leidt echter zijn eigen ondergang in.
Thema's: Moord, Gekte, Ambitie, Corruptie, Wraak
DOELGROEP
> 3de graad
TARIEF
> €5
DUUR
> 1u45
ZITPLAATSEN
> 250
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DI

MUZIEK

11/10

BL!NDMAN [DRUMS]
X-plosion!

10u30 en 14u

‘X-plosion!’ is een programma van het percussiekwartet BL!NDMAN [drums].
In een speciaal programma voor jongeren speelt het kwartet werk van baanbrekende componisten. Ze maken een muzikale tijds- en wereldreis waarbij een grote
variatie aan stijlen en slagwerkinstrumenten op hun pad komt. In hun continu
evoluerende zoektocht naar dé BL!NDMAN-taal, kronkelen ze over een avontuurlijk
en levendig muzikaal pad waarbij alles percussie kan, mag en wil zijn. Hierbij maken
ze gebruik van marimba, snaredrums, trommels, djembés en hun stem, maar ook
voorwerpen zoals lichtschakelaars, buizen en metal trash worden tot instrumenten
omgetoverd. Door het gebruik van zoveel instrumenten creëren de muzikanten heel verschillende
stijlen: van klassiek tot hedendaags, van jazz tot
latin.
DOELGROEP

‘X-plosion!’ is een volledig akoestisch programma
dat jongeren op een speelse en verrassende manier
laat kennismaken met het oeuvre van klassieke tot
hedendaagse, waaronder ook Belgische, componisten.
Bl!ndman [drums] maakt deel uit van het Bl!ndman
ensemble

> alle graden
TARIEF
> €7
DUUR
> 60 min
ZITPLAATSEN
> 250
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DO

13/10

THOMAS JANSSENS
The travelling doll
THEATER

10u30 en 14u

Een jaar voor zijn dood
maakt Franz Kafka iets
buitengewoons mee.
Tijdens een wandeling
door Steglitz Park,
Berlijn, treft hij een
klein meisje aan met
een gebroken hart. Ze is
haar pop kwijt. Om haar
te kalmeren stelt Kafka
zich voor als de postbode van de poppen en
vertelt dat de pop op
reis vertrokken is. Maar
die laatste zou wel een
brief gestuurd hebben
aan haar vroegere
eigenares die postbode
Franz de volgende dag
zal bezorgen!
Drie weken lang wijdt Franz Kafka zich uitsluitend aan de poppenbrieven die hij
elke dag aan het meisje voorleest. Tot uiteindelijk beide zielsgenoten getroost hun
eigen weg uitgaan. De één om te sterven in een sanatorium in Oostenrijk, de ander
om aan haar jonge leven te beginnen.
Niemand weet wie dat kleine meisje was en wat er met Kafka’s brieven is gebeurd.
De enige getuige, Dora Diamant, Kafka’s toenmalige vriendin, weigerde tot aan
haar dood enige uitleg te geven.

DOELGROEP
> 2de en 3de graad
TARIEF
> €7
DUUR
> ntb
ZITPLAATSEN
> 200

Met deze mogelijks waargebeurde parabel onder
de arm, schrijft Thomas Janssens een tweeluik over
opgroeien en afscheid nemen. Over de onvergelijkbare band tussen ouder en kind.
Poppentheater waar de achterkant belangrijker is
dan de voorzijde!
De bib maakte een gratis klaspresentatie als voorbereiding op de
voorstelling. Info en inschrijvingen:
levi.decauwer@hamme.be
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DO

FILM

10/11

ANIMAL
Cyril Dion / FR / 2021

10u en 14u

Bella en Vipulan zijn allebei 16 jaar oud en behoren tot een generatie die ervan
overtuigd is dat hun toekomst wordt bedreigd. Door klimaatverandering en de
zogenaamde zesde massa-uitsterving van soorten, kan hun wereld binnen 50
jaar onbewoonbaar worden. Vanuit de politiek en de bedrijfswereld blijft het bij
waarschuwingen en lijkt er niet echt iets te veranderen. Daarom besluiten Bella
en Vipulan om het probleem bij de wortel aan te pakken: bij onze relatie met de
levende wereld.
Tijdens een buitengewone reis leren ze dat we als mens intens verbonden zijn met
de andere soorten op onze planeet. En dat we onszelf kunnen redden door hen te
redden.
Een aangrijpende documentaire over de staat van
onze aarde, met een uiteindelijk motiverende en
inspirerende boodschap.
Thema’s: Burgerzin, Identiteit (ik en de wereld),
Natuur en milieu, Politiek, Waar gebeurd, Weerbaarheid

DOELGROEP
> alle graden
TARIEF
> €5
DUUR
> 1u45
ZITPLAATSEN
> 250
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DI

24/01

WORDS ON BATHROOM WALLS
Thor Freudenthal / US / 2020
FILM

9u30 en 13u30

Adam lijkt een doodgewone tiener, maar lijdt aan langdurige psychose. Soms ziet
of hoort hij dingen die er niet zijn, en dat zorgt voor enorme stress. Liefst houdt
hij zijn problemen voor iedereen verborgen. Behalve voor zijn slimme klasgenote
Maya, op wie hij smoorverliefd wordt. Zij is ervan overtuigd dat Adam zijn problemen kan bedwingen.
We volgen Adam tijdens een cruciale periode in zijn leven: de pesterijen van klasgenoten, de nieuwe school die hij opzoekt, de pogingen om een normaal leven te
leiden, o.a. met hulp van een medicijn dat zijn hallucinaties onderdrukt. Maar het
krachtigste medicijn is de liefde, en de overtuiging
dat hij de wereld iets te bieden heeft. Naar een
boek van Julia Walton, met muziek van The Chainsmokers.
DOELGROEP

> 2de & 3de graad
TARIEF
> €5

Thema’s: Anders zijn, Conflicthantering, Echtscheiding, Gezin en familie, Identiteit (ik en de wereld),
Onderwijs, Pesten, Volwassen worden, Vriendschap
en liefde, Weerbaarheid

DUUR
> 1u51
ZITPLAATSEN
> 250
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DI

FILM

14/02

COOL ABDOUL + NAGESPREK
Jonas Baeckeland / BE / 2021

9u en 13u30

De getalenteerde jonge bokser Ismail Abdoul heeft met Sylvie de liefde van zijn
leven gevonden, hij verdient goed zijn boterham als bouncer in een nachtclub.
Maar dan gaat het snel: samen met zijn mannen controleert hij alle clubdeuren in
de stad, inclusief de drugshandel erachter. Ismail wordt de nieuwe sensatie: een
levende legende, zowel in de ring als daarbuiten. Maar de druk van de politie drijft
een wig tussen hem en iedereen die hem dierbaar is. Hij zal nu de ultieme wedstrijd moeten strijden: die tegen zichzelf.
Deze emotionele boksbiografie vol contrasten is gebaseerd op het levensverhaal
van de Gentse legende Ismail Abdoul. Het langspeeldebuut van de Vlaamse regisseur Jonas Baeckeland is een persoonlijk relaas met een rode draad
over discriminatie aan de deuren van nachtclubs.
DOELGROEP

Thema’s: Armoede, Conflicthantering, Criminaliteit,
Discriminatie en racisme, Drugs en verslaving, Gezin
en familie, Identiteit (ik en de wereld), Multiculturele
samenleving, Onderdrukking, Sport, ,muziek en
zelfexpressie, Volwassen worden, Vriendschap en
liefde, Waar gebeurd, Weerbaarheid
Na de film volgt er een nagesprek met Ismail 'cool'
Abdoul himself.
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> 4de jr & 3de graad
TARIEF
> €5
DUUR
> 1u52
ZITPLAATSEN
> 250

DI

14/03

MIJN VADER IS EEN SAUCISSE
Anouk Fortunier / BE / 2021
FILM

10u en 14u

© Thomas Dhanens

Zoë is beste maatjes met
haar vader. Wanneer papa
besluit om zijn baan als
bankier op te geven en
acteur te worden, zit het er
thuis bovenarms op. Enkel
Zoë blijft geloven in papa’s
droom. Misschien kan
hij echt een groot acteur
worden, en kan zij hem
daarbij helpen, al blijft zijn
rol voorlopig beperkt tot
het rondlopen in een idioot
kostuum.
Deze gevoelige Belgische
komedie is een rasechte
vader-dochter-buddy film.
Regisseur Anouk Fortunier
('Drôle d’oiseau') vindt
met de hulp van een stel
geweldige acteurs (o.a. Johan Heldenbergh en Hilde
De Baerdemaeker) precies
de juiste toon, vol humor
en begrip. Alweer werd in
eigen land een toptitel voor
het jonge publiek gedraaid.

DOELGROEP

Thema’s: Conflicthantering, Echtscheiding, Gezin
en familie, Identiteit (ik en de wereld), Volwassen
worden

> 1ste gr SO
TARIEF
> €5
DUUR
> 1u20
ZITPLAATSEN
> 250
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DO

THEATER

16/03

DE MANNSCHAFT
Melissa

10u30 en 14u

Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch Melissa, is iemand die twijfelt over alles, maar
vooral over zichzelf. Die heeft geen idee wie ze is en wat ze met haar leven aan
moet. Compleet de weg kwijt, verdwaald, van't padje af. Melissa, enfin, Aïsha liegt
heel haar leven bijeen. Niets is er echt aan. Of wel? Want wat is echt? Wat is de
waarheid? Wie bepaalt de waarheid? Hoe weten we dat zeker? En is de waarheid
van Melissa dezelfde als de waarheid van Aïcha?
In 'Melissa nee Aïsha of nee toch Melissa' onderzoekt De Mannschaft de maakbaarheid van de waarheid, hoe ieder zijn eigen versie heeft van de werkelijkheid.
Over de waarheid niet willen of kunnen zien. Over twijfel. Of beter het gebrek aan
te mogen twijfelen. Over geloven in iets ook al is het misschien niet helemaal waar.
Een voorstelling over de creatie van de leugen.
Na de succesproducties 'Liv', 'Dethleff' en' John &
Jane' maakt De Mannschaft een nieuwe productie
voor jongeren.
Opnieuw met hetzelfde concept: een lekker stevig
thema gebracht met veel humor en een taal die er
boenk op is voor jongeren of iedereen die ooit jong
is geweest.
We swear to tell the truth, the whole truth and
nothing but the truth so help me God!
De waarheid is wat gij gelooft.
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DOELGROEP
> 2de & 3de graad
TARIEF
> €7
DUUR
> ntb
ZITPLAATSEN
> 250

DI

18/04

FERNAND
Onzin voor gevorderden
THEATER

10u30 en 14u

De mens deelt 50 % van zijn DNA met fruitvliegjes en goudvissen. Onze DNA-volgorde is niet veel anders dan die van een banaan. En we hebben minder genen dan
een worteltje. Dus laat ons niet te hoog van de toren blazen. Maar één ding maakt
onze mensensoort volstrekt uniek: het verzinnen van verhalen. Op de dag zonder
gisteren: OERKNAL! Het begin van alles: ruimte, materie en tijd. De Belg George Lemaître kwam met deze wonderlijke theorie op de proppen, in een tijd waarin haast
iedereen dacht dat het universum altijd hetzelfde was geweest en zou blijven.
Iedereen verklaarde hem gek. Later kreeg hij gelijk. Wetenschappers als George
zullen er gelukkig altijd zijn. De buitenbeentjes, de misfits, de onruststokers, de
tegendraadsen. Zij die zo gek zijn om de wereld te
willen veranderen, en het dan ook nog doen. Maar
hoe onderscheiden we de kwakzalvers van de geDOELGROEP
nieën? Waarom geloven nog steeds zoveel mensen
> 1ste graad
dat de aarde plat is, dat de maanlanding nooit heeft
plaats gevonden en dat de verschrikkelijke sneeuwTARIEF
man
echt bestaat?
> €7
DUUR
> 1u05
ZITPLAATSEN
> 250

In ‘Onzin (voor gevorderden)’ gaat Fernand, op hun
bekende aanschouwelijke wijze, op zoek naar de
valkuilen van ons denken en ontmaskeren ze de
idioot in ieder van ons. Een voorstelling over kritisch
denken, pseudowetenschap en de verpletterende
kracht van een goed verhaal.
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BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK
Inschrijven

Inschrijven in de bib is gratis. Met je lidkaart van bib Hamme kan je niet alleen in bib
Moerzeke terecht maar ook in de 8 andere bibliotheken van het samenwerkingsverband Dijk92, nl. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Wetteren,
Wichelen en Zele.

Onze collectie!

Zoek online naar titels uit onze collecties via hamme.bibliotheek.be. Alle Dijk92-biblitoheken bieden je samen keuze uit meer dan 700.000 items (boeken, strips,
Graphic novels, dvd’s, games, luisterboeken, tijdschriften,…). Je kan ze online reserveren en laten overkomen naar bib Hamme of ter plaatste gaan kiezen en ze nadien
terugbrengen via bib Hamme. Handig hoor, dat Dijk92-transport.
Op zoek naar vakliteratuur? Dat vind je in volwassenen non-fictie afdeling onder de
rubriek Onderwijs (roze etiketjes met boekentas). Kijk al even in de online catalogus
met de zoekterm ‘didactiek’ of het specifieke thema dat je nodig hebt. Niets gevonden? Geef dan zeker je aankoop suggestie door. Elk werk dat ook geschikt is voor het
algemene publiek verdient zeker een plaatsje in onze collectie. Specifieke schooluitgaven zijn meer iets voor de schoolbibliotheek

Activiteiten en diensten

Op hamme.bibliotheek.be tonen de verschillende menu’s je allerlei nuttige informatie over de bib.
In het menu Jeugdbib vind je info over de etiketten op onze boeken, de extra service
voor leerkrachten, Bieblo (interactief online spel met boekentips voor kinderen van
6 tot 14 jaar), aanbod voor kinderen met een leesbeperking, activiteiten specifiek
voor de jeugd (jeugdbib-2022) enz.
Het menu Activiteiten geeft een overzicht van alle vaste activiteiten zoals de Voorleesweek, het voorleesuurtje, schaakclub, gedichtenclub enzovoort.
Ook interessant is het uitklapmenu Praktisch met de openingsuren, tarieven, het reglement, maar ook info over Mijn Bibliotheek, IBL-aanvragen (titels uit andere Vlaamse bibliotheken), Mijn Leestipper en nog veel meer.
Een account maken op Mijn Bibliotheek kunnen we je
alvast aanraden! Het is gratis en je kan er niet alleen
je titels mee verlengen of reserveren, een openstaand
saldo afrekenen maar ook je eigen lijstjes aanmaken. Je
kan thuis of op school je verlanglijstje samenstellen via
de catalogus en je Mijn bibliotheekaccount en dat lijstje
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Extra diensten voor leerkrachten en hun klassen

Leerkrachten kunnen in de bib van Hamme een leerkrachtenpas aanvragen.
Met dit bibpasje kan je boeken of dvd’s ontlenen die je nodig hebt voor je
lesvoorbereidingen. Je kan 40 materialen ontlenen voor een periode van 4 weken
en die 2 keer verlengen telkens voor 3 weken.

BIBLIOTHEEKATER

heb je dan op zak dankzij je smarthpone als je bij je volgende bibliotheekbezoek
tussen de rekken loopt.

Klassen zijn altijd welkom in de bib om samen naar leuke boeken, strips
of dvd’s te komen zoeken. Ook een rondleiding op maat kan geregeld
worden, maar maak dan wel vooraf een afspraak met de bib. In samenspraak
met de leerkracht kunnen vragen en opdrachten voorzien worden om de
leerlingen vertrouwd te maken met de catalogus en het plaatsingssysteem.
Zo’n rondleiding duurt ongeveer een uur. Neem contact op met Nathalie
Wulteputte (nathalie.wulteputte@hamme.be) voor een afspraak.

Activiteitenaanbod van de bib Hamme voor het schooljaar 2022-2023

De bib biedt dit schooljaar een klaspresentatie aan n.a.v. de schoolvoorstelling ‘The
travelling doll’ in CC Jan Tervaert op 13/10. Wil je met je klas deze voorstelling bijwonen dan kan de bib helpen bij de voorbereiding. Neem contact op met Levi De
Cauwer voor meer info en/of het reserveren van een interactieve presentatie (ca 1
lesuur) bij jou in de klas.
Op de website van de bib vind je in het menu Jeugdbib steeds een actueel overzicht
van alle jeugdactiviteiten. Of surf rechtstreeks naar hamme.bibliotheek.be/jeugdbib-2022.
Je kan je ook abonneren op de digitale nieuwsbrief voor scholen. Stuur een mailtje
naar nathalie.wulteputte@hamme.be.
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BIBLIOTHEEK

Contactpersonen
Nathalie Wulteputte
Jeugdbibliothecaris (collectie, JBM, klasbezoeken, …)
nathalie.wulteputte@hamme.be
Levi De Cauwer 		
levi.decauwer@hamme.be

Communicatie, activiteiten en leesprojecten

Katrien Schroyens		
Bibliothecaris
katrien.schroyens@hamme.be
Locaties
Hoofdbibliotheek Hamme
Marktplein 19B
open:
maandag t.e.m. donderdag van 14u tot
20u
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot
17u
zaterdag van 9u30 tot 12u30
telefoon: 052/47.92.20
bibliotheek@hamme.be
hamme.bibliotheek.be
Filiaal Moerzeke
Vredestraat 3a
open:
woensdag van 14u tot 17u
donderdag van 18u tot 20u
zaterdag van 9u30 tot 12u30
telefoon: 052/47.42.57
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Ook een selectie aan avondvoorstellingen kunnen in klasverband (minimum 5
lln) bijgewoond worden aan dezelfde voorwaarden als schoolvoorstellingen.
De ticketprijs per leerling, eveneens voor de begeleidende leerkracht, kost €10.
Er moet wel op voorhand door de leerkracht gereserveerd worden en de klas
moet tijdens het theaterbezoek begeleid worden door de leerkracht.
Onze selectie theatervoorstellingen is:
24/09/2022
18/11/2022
04/02/2023
25/03/2023
16/06/2023

Ron de Rauw: Zo stroomst mijn bloed
Sien Eggers/Het gevolg: U bent mijn moeder
Het Eenzame Westen: SUKR
Les Quatre au quai - Alors on chante
Het Gevolg: De Knikkers van Qadir

AVONDVOORSTELLINGEN

AVONDVOORSTELLINGEN IN KLASVERBAND

Voor meer informatie over de inhoud van de voorstellingen
kan u terecht op www.jantervaert.be of bij Brigitte Verelst,
jeugdprogrammatie, CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34, 9220
Hamme, 052/480948,
brigitte.verelst@jantervaert.be.
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Onze regio, het Land van Dendermonde, is rijk aan mensen,
plekken en activiteiten die
leerkansen bieden op vlak
van cultuur en erfgoed. Het
overzicht bewaren is niet altijd
eenvoudig.
Erfgoedcel Land Van Dendermonde heeft hiervoor de
ideale oplossing bedacht!
Zij hebben een ‘fichebak’ ontworpen vol tips en inspiratie.
Alle kleuter-, lagere en middelbare scholen in de Dijk92-regio krijgen een 'fichebak' met daarin steekkaarten. Op
de steekkaarten staat informatie over kant-en-klare educatiepakketten, bezoek in
de klas, uitstapjes dichtbij en verder weg,...
De fichebak heeft niet de bedoeling een papieren weerslag te zijn van digitale
platformen zoals Klascement. De focus ligt dan ook op lokaal en regionaal aanbod
dat vaak minder zichtbaar en bekend is. Van mensen en organisaties waarvan je
misschien niet meteen verwacht dat ze een aanbod hebben voor scholen. Soms
zijn de activiteiten op een steekkaart minder regio gebonden. Daarbij selecteerden
de erfgoedcel activiteiten waarvan zij denken dat ze gemakkelijk naar een lokale
context kunnen vertaald worden.
Bevat de fichebak alles wat er te doen is op vlak van cultuur en erfgoed in de regio?
Nog niet!
Komen ze interessant aanbod op het spoor of ontwikkelen ze zelf een nieuw educatief pakket, dan sturen ze bijkomende steekkaarten op naar de scholen. Zo groeit
de ideeënbak steeds verder aan. In de fichebak zitten ook lege steekkaarten. Op die
manier kunnen leerkrachten ook zelf ideeën delen met collega's.
Digitaal kan je de steekkaarten ook terug vinden via: https://dijk92.be/organiseren/
aan-de-bak-met-cultuur
Project van Dijk92, Regionaal cultuur- en erfgoedplatform.

CULTUURDIENST

Aan de bak met cultuur!

