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Productencatalogus Voortgezet onderwijs  

 

PDF 
http://www.bibliotheekvenlo.nl/content/dam/limburg/venlo/educatie/brochure%20VO%202
015%202016%20printversie.pdf  

 

Filmpje 

https://youtu.be/fr1xhslcZdE  

 

 

 

BredeBieb Venlo is ook te vinden op 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotheekvenlo  

 

@biebvenlo  

 

www.bibliotheekvenlo.nl  contactformulier  

 

https://www.pinterest.com/biebvenlo/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQDGxY-

e3_6UFT5--7R3TuQ  

 
 

 

Uitleg www.bibliotheekvenlo.nl 

 

Mijn Menu 
https://youtu.be/WhOQMui1cxA  
 

Catalogus 
https://youtu.be/gFzeY6RvEqA 
 

Reserveren 
https://youtu.be/Qg1c_rGHyR8 

 

Verlengen 
https://youtu.be/EfgE_UXyC6o  

 

Collectie 

https://youtu.be/Ve-63kN_Ykw  

 

Databanken 
https://youtu.be/3hrNZAoVoYw 

 

Onze apps  

https://youtu.be/X1hgLhyJ1KY  
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Dienstenpakket Valuascollege 
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Gebruik databanken 

 
 
Databanken zijn via ‘www.bibliotheekvenlo.nl  BredeBieb  collecties’ te raadplegen.  

 
 Literom  

o Nederlandse literatuur 
o Literom jeugd 
o Literom wereldliteratuur 

 PressDisplay (tevens als app te gebruiken) 
 Uittrekselbank 
 Krantenbank  
 Consumentengids 

 Weblinks  
 

Literom  

thuis te raadplegen na inloggen 

 

Op zoek naar meer informatie over je favoriete schrijvers? LiteRom bevat recensies van 

boeken en artikelen over schrijvers die zijn gepubliceerd in Nederlandse en Belgische  

dag- en weekbladen. 

Deze databanken kun je zowel thuis (na inloggen) als in de bibliotheek/school bekijken.  

Je zoekt hier op titel of schrijver van het betreffende boek. Hiervoor heb je keuze uit 

databanken voor Nederlandse literatuur, jeugdliteratuur en wereldliteratuur.  

Inloggen met: Gebruikersnaam (2770000……) en Pincode (ddmm).  

 

Uittrekselbank  

thuis te raadplegen na inloggen 

 

Via de Uittrekselbank vind je uittreksels van Nederlandse én buitenlandse literatuur. Ook 

kun je er auteursportretten lezen. Handig voor een boekverslag of leesclub! 

Deze databanken kun je zowel thuis als in de bibliotheek/school bekijken.  

Inloggen met: Gebruikersnaam (2770000……) en Pincode (ddmm).  

 

PressDisplay 

Dit is een digitale kiosk waarbij je toegang tot een overweldigend aanbod van kranten en 

tijdschriften uit de hele wereld hebt. Online bladeren en lezen in meer dan 3000 publicaties 

uit 100 verschillende landen in 54 talen. Fulltext, actueel én met een archief tot 90 dagen.  

Download de krant in de bibliotheek/op school en lees hem thuis! Met de gratis app 

PressReader kun je kranten in de bibliotheek/op school downloaden en deze thuis, in de 

trein of op het terras op uw eigen tablet of smartphone lezen. 

Gratis downloaden van publicaties kan alleen op school of in de bibliotheek Venlo (wel 

inloggen op het wifi-netwerk), na downloaden kun je de publicatie overal lezen.  

 

Krantenbank  

alleen op school of in de bibliotheek te raadplegen 

 

Via de Krantenbank kun je zoeken in het digitale archief van zes Nederlandse dagbladen: de 

Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, Algemeen Dagblad en Telegraaf.  

De Krantenbank is alleen toegankelijk in de bibliotheek en op school.  

Inloggen met: Gebruikersnaam (2770000……) en Pincode (ddmm).  

 
  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/
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Consumentengids  

alleen op school of in de bibliotheek te raadplegen 

 

Dagelijks test de Consumentenbond producten en diensten. Erg handig als je producten wilt 

vergelijken of als je je wilt oriënteren op een nieuwe aankoop.  

In de bibliotheek en op school heb je toegang tot alle testresultaten van de 

Consumentenbond.  

Inloggen met: Gebruikersnaam (2770000……) en Pincode (ddmm).  

 

Weblinks 

Bibliotheek Venlo heeft handige links verzameld. Van woordenboeken tot juridische 

informatie, van online kranten tot de Consumentenbond.  

Links met een * zijn alleen in de bibliotheek te raadplegen of (een aantal) thuis na in te 

loggen bij ‘Mijn menu’ op de website 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/bredebieb/collectie/databanken/weblinks.html.  

 

 
  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/bredebieb/collectie/databanken/weblinks.html
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Apps – Bibliotheek Venlo 

 
 

Logo Naam Wat  Omschrijving  

 

 

Bibliotheek 

Wise 

 

Bibliotheek 

catalogus 

 

Met de app van Bibliotheek Wise heb je altijd en overal toegang tot de 

catalogus én tot Mijn Menu. Je kunt dan dus heel gemakkelijk met je 

smartphone of tablet materialen reserveren of verlengen. De app kan 

je zelfs een pushbericht sturen als een materiaal bijna moet worden 

ingeleverd of als er een reservering binnen is! 

 

   App store & Google play store 

 

 

Bibliotheek 

 

E-books 

 

Literaire romans of thrillers, kinderboeken, non-fictie of poëzie: 

bibliotheekleden kunnen kiezen uit duizenden e-books. Voor tablet en 

smartphone, maar ook voor de e-reader.  

Let op: maak eerst een webaccount aan en zet daar boeken op je 

‘boekenplank’. Pas daarna kun je met de leesapp inloggen, jouw 

boeken bekijken en lezen. 

 

  Webaccount  https://www.bibliotheek.nl/ebooks  

   App store & Google play store 

 

 

eBook 

selectie 

 

E-books 

literaire 

klassiekers 

 

Selectie eBooks is een website van de Openbare Bibliotheek met 

honderden rechtenvrije e-books. De site biedt vooral oude boeken 

waarvan het auteursrecht is verlopen zoals Het Stoomhuis De Ijzeren 

Reus van Jules Verne en Een Midzomernachtsdroom van Shakespeare. 

Zoek een e-book in de catalogus, klik op downloaden en begin met 

lezen in of op je favoriete eReader! 

 

   App store, niet in Google play store 

  

eBooks 

eregalerij 

 

E-books 

literaire 

klassiekers 

 

De eBooks eregalerij bevat een selectie van meesterwerken van 

schrijvers uit Het Pantheon, de permanente tentoonstelling in het 

Letterkundig Museum met hoogtepunten uit 1.000 jaar 

Nederlandstalige literatuur. Op 31 maart 2012 is de eerste selectie 

van 25 schrijvers en boeken uitgebreid met Simon Vestdijk en de 

roman 'De kellner en de levenden'. 

 

   App store, niet in Google play store 

 

 

Verhalen-

Bieb 

 

Korte 

verhalen 

 

Lees je liever korte verhalen? In de Verhalenbieb zijn korte verhalen 

verzameld. De gemiddelde leestijd is 15-20 minuten. Ideaal voor 

onderweg of voor het slapen gaan! Je hoeft geen lid te zijn om deze 

app te gebruiken.  

   App store & Google play store 

 

 

PoëzieBieb 

 

Poëzie 

 

Voor liefhebbers van poëzie is er de PoëzieBieb-app. Hiermee kun je 

geselecteerde gedichten lezen. De app (speciaal ontwikkeld voor de 

Poëzieweek 2015) is beschikbaar voor iedereen met een passie voor 

poëzie (lid en niet-lid).  

 

   App store & Google play store 

https://www.bibliotheek.nl/ebooks
https://www.bibliotheek.nl/ebooks
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Luisterbieb 

 

Luister-

boeken 

 

Met de LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en 

wanneer jij dat wilt. Met een uitgebreide selectie bestsellers van 

bekende auteurs. Zelfs als je druk bent kun je altijd nog lekker 

luisteren, gratis en offline. Ook als je geen lid bent van de bieb! 

 

   App store & Google play store 

 

 

Vakantie-

Bieb 

 

E-books 

 

VakantieBieb is een app met een selectie van populaire boeken voor in 

de vakantie. Nadat je de app hebt gedownload, kies je een aantal e-

books, deze komen beschikbaar via de app. Een internetverbinding 

voor het lezen van deze e-books is vervolgens niet meer nodig. De 

app is bedoeld als kadootje aan alle leden van de Bibliotheek, maar 

ook niet-leden kunnen de e-books lezen. Het enige wat je hoeft te 

doen, is je eenmalig registreren. 

Deze app werkt alleen tijdens vakantieperiodes, zoals de 

zomervakantie en de herfstvakantie. 

 

   App store & Google play store 

 

 

Press-

Display 

 

Kranten en 

tijdschriften 

wereldwijd 

 

Met de PressReader kun je online meer dan 2000 kranten en 

tijdschriften uit 100 landen en in 60 talen lezen. 

De kranten worden exact getoond zoals de gedrukte editie: in kleur en 

inclusief alle advertenties. Zoeken kan op titel, taal, land of trefwoord. 

Bij veel buitenlandse kranten maken extra moderne digitale tools het 

lezen nog leuker en makkelijker. Zo kunnen artikelen vertaald, 

beluisterd of gedeeld worden en is bloggen mogelijk. 

Je downloadt de kranten in de bibliotheek en leest ze daarna waar je 

maar wilt: thuis, onderweg of in de bibliotheek.  

 

   App store & Google play store 

 

 

Muziekweb 

 

Muziek 

 

Met de gratis Muziekweb-app kun je luisteren naar de complete 

collectie van Muziekweb in bijna alle bibliotheken in Nederland en op 

het Muziekwebplein in Rotterdam. 

 Zoeken in de complete Muziekweb catalogus 

 Iedere week de nieuw uitgekomen albums bekijken en filteren 

op muziekstijl 

 Alle tracks compleet te beluisteren in de bibliotheek 

 Persoonlijke afspeellijsten maken 

 Thuis kun je luisteren naar fragmenten van 30 seconden 

 

   App store & Google play store 

 

 

Audiolezen 

 

Bij een 

leesbe-

perking 

 

Heb je een leesbeperking? Gebruik dan de app Audiolezen. Ruim 

70.000 gesproken boeken, kranten en tijdschriften luister je overal 

met deze app. Als download of streaming via internet. In de app heb 

je je eigen boekenplank met je favoriete titels. En je ontdekt er 

makkelijk nieuwe populaire boeken.  

Deze app is alleen beschikbaar voor mensen met een leesbeperking 

(dyslexie of slechtziendheid).  

 

  Inschrijven  http://catalogus.aangepastlezen.nl/inschrijvenAL  

http://catalogus.aangepastlezen.nl/inschrijvenAL
http://www.audiolezen.nl/
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Snugger 

 

Media voor 

kids 

 

Snugger is dé tablet-app waarmee je eenvoudig de allerbeste 

kindermedia voor jouw kind vindt. Of het nu gaat om films, games, 

boeken of app’s, met Snugger blijf je altijd op de hoogte. 

 

   App store & Google play store 
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Stage 

 

 

Leerlingen dienen tijdens een bepaalde periode gedurende het schooljaar een stage te 

lopen. Dit kan 1 tot 2 weken zijn.  

Hier heeft de bibliotheek ook mogelijkheden voor. Laat de leerlingen contact opnemen met 

de consulent educatie Frauke Brouwer. Zij kan dan aangeven en bepalen of de stage in de 

bibliotheek tot een mogelijkheid behoort.  

Het is wel goed om te weten dat de bibliotheek een dynamische werkplek is. Veel hectiek en 

om kunnen gaan met onvoorspelbare situaties is de normaalste zaak van de dag. 

De Bibliotheek Venlo is aan het verschuiven naar de BredeBieb Venlo met een uitgebreider 

functiepakket dan het traditionele boeken uitlenen.  
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Wist je dat … 

 

 

Wist je dat … 

… je met de app Bibliotheek Wise heel makkelijk in de catalogus kunt zoeken, je boeken 

kunt verlengen en reserveren. 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/bredebieb/collectie/apps.html  

 

Wist je dat … 

… je met de app PressReader (tablet en smartphone) op school en in de Bibliotheek Venlo 

kranten en tijdschriften van over de hele wereld kunt lezen. Download op school en lees 

thuis.  

http://www.pressreader.com/  

 

Wist je dat … 

… je in de bibliotheek verschillende ruimtes kunt huren (voor Valuascollege zelfs gratis).  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/in-de-bieb/zaalverhuur.html 

 

Wist je dat … 

… je materialen uit bibliotheken van hogescholen en universiteiten kunt aanvragen (voor 

Valuascollege zelfs gratis). Via de mediatheek vraag je een inlogcode aan voor picarta en 

dan kun je al aan de slag.  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/klantenservice/aanvraagformulier-ibl.html  

 

Wist je dat … 

… je alle materialen in de mediatheek op school kunt ophalen en inleveren.  

 

Wist je dat …  

… je themacollecties kunt aanvragen rondom thema’s waar je in de les mee bezig bent.  

 

Wist je dat … 

… de bibliotheek een korte handleiding heeft met tips om makkelijker op GOOGLE te 

zoeken.  

http://bit.ly/1LD1WGN  

 

Wist je dat … 

… de bibliotheek een podium heeft dat ook door leerlingen en docenten gebruikt kant 

worden. Hier vinden dan ook interessante lezingen, optredens en meer plaats.  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/cultuurbieb.html  

 

Wist je dat … 

… de bibliotheek ook een kortingspas is.  

http://www.bibliotheekvenlo.nl/klantenservice/voordeel-met-je-biebpas.html  
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