
 

 

Plezier in lezen: op school en thuis 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Onze school en de Bibliotheek werken veel samen. Samen helpen we leerlingen beter te 
worden in taal. Ook laten we kinderen zien hoe leuk lezen kan zijn. Want als kinderen 
meer plezier hebben in lezen, doen ze het vaker. En als een kind veel leest, wordt het 
beter in taal én in andere vakken. Verder leren we kinderen hoe ze internet en sociale 
media veilig kunnen gebruiken.  
 
De schoolbibliotheek 
Op onze school is een schoolbibliotheek. Daar vindt uw kind veel leuke en spannende 
boeken. Leerlingen kunnen hier onder schooltijd boeken lenen en lezen. Onze 

schoolbibliotheek heeft ook een website. Daarop staan tips voor mooie boeken en 
leerlingen kunnen er zelf naar boeken zoeken. Ze kunnen er ook betrouwbare informatie 
vinden voor hun werkstukken.  
 
Nog meer lezen! 
In de Openbare Bibliotheek zijn nog veel meer boeken te vinden. Boeken met mooie 
verhalen, maar ook boeken met informatie over allerlei onderwerpen. Er zijn ook strips, 

tijdschriften, films en games. Om boeken te lenen in de Bibliotheek moet uw kind lid zijn. 
Uw kind kan dan niet alleen op school, maar ook na schooltijd heel veel boeken lenen en 
lezen. Het jeugdlidmaatschap is gratis!   
 
Alle leerlingen lid van de Bibliotheek 
Als school vinden we het heel belangrijk dat al onze leerlingen lid worden van de 

Bibliotheek. Samen met de Bibliotheek kunnen we daarvoor zorgen. Uw kind lid maken 
kan natuurlijk alleen met uw toestemming. Daarom krijgt u dit toestemmingsformulier. 
 
Ook willen we graag het lidmaatschap van de Bibliotheek combineren met het 
lidmaatschap van de schoolbibliotheek. Uw kind leent dan met één lenersnummer op 
school en in de Bibliotheek. En dat is natuurlijk heel handig. Ook hiervoor is uw 
toestemming nodig. 
 
Is uw kind al lid van de Bibliotheek? 
Dan vragen we u alleen om toestemming om dat lidmaatschap te combineren met het 
systeem van de schoolbibliotheek.  
 
 
We vragen u om op het toestemmingsformulier uw voorkeur aan te geven. Het formulier 

heeft u tegelijk met deze brief gekregen.  
 
Lever het ingevulde formulier in op school bij de juf of meester  
of e-mail een scan van het formulier naar ingrid.thuijs@bibliotheekoldenzaal.nl 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bart Freriks, Directeur De Esch  

  



 

 

 
Voorwaarden gratis jeugdlidmaatschap van de Bibliotheek 
Deze voorwaarden horen bij het toestemmingsformulier. 
 
 

Kosten Gratis boeken, tijdschriften, strips, films lenen en reserveren  

(behalve eventuele boetes of betaalde aanvullende diensten en producten die u kunt 

vinden op www.bibliotheekoldenzaal.nl) 

 

Duur Tot het lidmaatschap wordt opgezegd of wanneer het kind 18 wordt.  

 

Geldig in Alle vestigingen van Bibliotheek Oldenzaal en alle bibliotheken in Overijssel. 

 

Betrokken partij Bibliotheek Oldenzaal  

 

Contactgegevens Bezoekadres Ganzenmarkt 11, 7571 CD Oldenzaal    

Telefoon: 0541-512516   

E-mail: info@bibliotheekoldenzaal.nl  

 

Privacy Zie de privacyverklaring op https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/privacystatement) 

  

Opzegging Opzeggen kan op elk moment in de vestiging of door een brief te sturen naar 

bovenstaand adres. 

 

Voorwaarden Zie de voorwaarden op https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/bibliotheek/regels-en-

voorwaarden 

 

 

 

 

Door ondertekening van het toestemmingsformulier, gaat u ermee akkoord dat: 

1. de school dit toestemmingsformulier aan de Bibliotheek geeft; 

2. de gegevens van de leerling en de leengeschiedenis bij de schoolbibliotheek worden gecombineerd 

met het jeugdlidmaatschap van de leerling (optie A en C op het toestemmingsformulier); 

3. de school de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een jeugdlidmaatschap (voor- en 

achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats en sekse) uit de schooladministratie digitaal aan 

de Bibliotheek stuurt (optie C op het toestemmingsformulier); 

4. u de algemene voorwaarden op de website leest i.p.v. op papier ontvangt (optie C op het 

toestemmingsformulier). 

 

Geeft u geen toestemming aan de school om het jeugdlidmaatschap voor uw kind te regelen (optie D op 

het toestemmingsformulier)? Dan kunt u natuurlijk op elk moment zelf een lidmaatschap bij de Bibliotheek 

afsluiten. Dit kan via de website of aan de balie van de Bibliotheek. 

 

Het lidmaatschap stoppen  

U heeft het recht om op ieder willekeurig moment, gratis (en zonder aan te geven waarom) dit 

jeugdlidmaatschap te stoppen. U doet dit door een bericht te sturen aan de Bibliotheek. Gebruik daarvoor 

de contactgegevens die hierboven staan.  
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Toestemmingsformulier  
 

Maak uw keuze door één kruisje te zetten bij A, B, C of D.  

Kijk voor de voorwaarden op de achterkant van dit formulier. 

 

 

Mijn kind is al lid van de openbare bibliotheek: 

A. 󠄁 JA, ik geef toestemming voor het combineren van het lidmaatschap van 

mijn kind bij Bibliotheek Oldenzaal met het lidmaatschap van de schoolbibliotheek 

van ondergenoemde school. 

B. 󠄁 NEE, ik geef geen toestemming voor het combineren van het lidmaatschap 

van mijn kind bij Bibliotheek Oldenzaal met het lidmaatschap van de 

schoolbibliotheek van ondergenoemde school. 

 

 

Mijn kind is nog geen lid van de openbare bibliotheek; 

C. 󠄁 JA, ik geef toestemming voor een lidmaatschap bij Bibliotheek Oldenzaal én 

ik geef toestemming voor het combineren van dit lidmaatschap met het 

lidmaatschap van de schoolbibliotheek van ondergenoemde school.  

D. 󠄁 NEE, ik geef geen toestemming voor een jeugdlidmaatschap bij Bibliotheek 

Oldenzaal 
 

 

 

School: ________________________________________________________________ 

 

Naam kind: _____________________________________________________________ 

 

Naam ouder/verzorger/voogd: ______________________________________________ 

 

Datum: __________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

 
Lever het ingevulde formulier in op school bij de juf of meester  
of e-mail een scan van het formulier naar ingrid.thuijs@bibliotheekoldenzaal. 
 
 


