



Een boek lenen in de bibliotheek 



Inleiding 

In dit boekje lees je iets meer over wat de bibliotheek doet.


We zien je graag in de bibliotheek.


Kom en ervaar wat de bibliotheek doet. 
De inhoud van dit boekje is ook op een filmpje te zien.  
De filmpjes staan op Flevowijzer.info. 
De teksten zijn vertaald in arabisch, tigrinya, pools en engels. 
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Dit werkboek is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees 
Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. De uitvoering vond plaats door 
een werkgroep van de FlevoMeer Bibliotheek, Vluchtelingenwerk Midden 
Nederland en Humanitas Home Start. De illustraties in het boekje zijn van 
Maartje Kunen (Medical Visuals).
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Nadia woont samen met haar man en kinderen in Nederland.


Nadia en haar gezin willen thuis Nederlands oefenen.


Ze willen graag een boek lenen.
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Een boek lenen kan in de bibliotheek. 


Voor kinderen is dit gratis. 


Een volwassene (ouder dan 18 jaar) moet voor een abonnement geld 
betalen.


Vraag bij een medewerker wat de kosten zijn.
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Nadia gaat met haar ID-bewijs naar de bibliotheek.
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Daar wordt zij geholpen door een medewerker. 
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Nadia ontvangt een pasje voor Amir. 


Met het pasje kan ze boeken lenen. 
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Nadia wil een kinderboek.


Ze weet niet waar ze naar toe moet.


De medewerker helpt haar met zoeken.
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Amir kiest een boek.


De boeken voor kinderen staan allemaal bij elkaar.


Vaak hebben boeken een symbool.


Dit symbool geeft een idee over de inhoud van het boek.
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Om een boek te lenen moet Nadia eerst het pasje scannen.


Kijk goed waar je het boek moet scannen. 


Vaak kan je dit vinden bij de uitgang van de bibliotheek.
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Dan legt Nadia het boek op de scanner van de uitleenbalie.


Ze krijgt een bonnetje.
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Nadia mag het boek mee naar huis nemen.


Ze doet het boek in de tas.
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Het boek moet op tijd terug.De datum staat op het bonnetje.


Ze schrijft de datum op de kalender zodat ze het niet vergeet.
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Nadia en Amir lezen samen het boek. 


Ze doen voorzichtig want het boek moet wel netjes blijven. 
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Nadia en Amir brengen het boek terug. 

Amir kan nu weer een nieuw boek lenen.


Meer boeken lenen mag ook. Kijk voor meer informatie op de website 
van de bibliotheek:
flevomeerbibliotheek.nl
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Wat kan je nog meer doen in de 
bibliotheek? 

Hulp en begeleiding krijgen bij 
de Nederlandse taal


Printen en kopiëren

Hulp en advies vragen voor het 
gebruik van de computer of 

mobiel


Cursussen of 

workshops volgen


Een krant of tijdschrift lezen


Andere mensen ontmoeten 
tijdens activiteiten in de 

bibliotheek

ABC

Kijk ook op onze website flevomeerbibliotheek.nl


