
 

 
Onderwerp : Gratis bibliotheekpas  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Onze school en de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) werken structureel samen aan 
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen. Kinderen die plezier 
hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. 

 

Gratis scholierenabonnement voor alle leerlingen 

De bibliotheek biedt alle leerlingen van onze school gratis een abonnement 

aan. Met dit abonnement kunnen zij materialen lenen en reserveren in alle 

vestigingen van de bibliotheek. De vestigingen van de Bibliotheek Midden-

Brabant hebben een groot aanbod aan leesboeken, strips, tijdschriften, 

informatieve boeken en vaak ook films. Onze leerlingen kunnen met hun 

abonnement ook gebruik maken van alle extra diensten en activiteiten van de 

bibliotheek. 

Meer informatie over het abonnement en alle mogelijkheden vindt u op de 

website van de Bibliotheek Midden-Brabant:www.bibliotheekmb.nl.  

De huisregels en voorwaarden staan op: 

https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/voorwaarden-en-huisregels.html. 

 

Toestemming voor gratis bibliotheeklidmaatschap 

De gegevens van de leerlingen worden door de Bibliotheek Midden-Brabant 

uitsluitend gebruikt om het lidmaatschap aan te maken en te controleren.  

Tussen school en de bibliotheek is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

In het kader van de AVG zijn wij als school verplicht om u toestemming te 

vragen voor het mogen verstrekken van gegevens aan de bibliotheek, zodat zij 

de bibliotheekpas kunnen verzorgen.  

 

Wij vragen uw toestemming om de gegevens van uw zoon/dochter 

door te mogen geven aan Bibliotheek Midden Brabant. In de 

toestemmingsmodule van Magister kunt u aanvinken dat u deze 

toestemming geeft. In verband met de tijdige levering van de 

bibliotheekpassen is het verzoek om deze toestemming  

vóór 11 september a.s. kenbaar te maken.  

 

Een bibliotheekaccount aanmaken bij ‘Mijn Menu’ 

Als uw kind de bibliotheekpas krijgt, is het handig om meteen een persoonlijk 

bibliotheekaccount aan te maken op de website van de bibliotheek in ‘Mijn 

Menu’. Persoonlijke gegevens kunt u daar bekijken en veranderen. Het 

woonadres en e-mailadres kunnen er ook worden ingevuld en gewijzigd. Op dat 

e-mailadres krijgen ze bijvoorbeeld het bericht dat een boek ingeleverd moet 

worden. Kijk voor uitleg en voor het aanvragen van een wachtwoord op: 

www.bibliotheekmb.nl/diensten/instructie. 
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