
Valuascollege – 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 via de bibliotheek heel veel e-books kunt downloaden en lezen. 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/bredebieb/collectie/e-books.html  
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Wist je dat … 

 

… je via de bibliotheek toegang hebt tot databanken zoals Literom, 

Krantenbank, Uittrekselbank en Consumentengids. 

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

 

 

 

 

Wist je dat …  

 

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

 

 

 

Wist je dat … 

 

… de bibliotheek een arsenaal aan apps heeft voor e-books, 

luisterboeken, literaire klassiekers en verhalen.  

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

 

 

 

Wist je dat … 

 

… de bibliotheek naast boeken ook dvd’s, cd’s, bladmuziek en meer heeft. 

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

 

 

 

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  
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Wist je dat … 

 

… de bibliotheek ook een kortingspas is.  

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

biebpas.html  

 

 

 

Wist je dat … 

 

… je bij de bibliotheek terecht kunt voor vragen omtrent mediawijsheid. 

 

 

 

Wist je dat …  

 

… de contactpersoon bij de bibliotheek Frauke Brouwer is 

en dat zij wel met alle vragen uit de voeten kan, zelfs de 

gekste. Fbrouwer@bibliotheekvenlo.nl | 06 – 38 53 15 43 
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