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Daar is 'ie dan! De allereerste BiebNieuws van de Bibliotheek Venlo voor het 

Voortgezet Onderwijs. Deze nieuwsbrief zal 4 keer per jaar verschijnen en geeft je 

informatie en handige tips over boeken, lezen en nieuwe ontwikkelingen. Ook lees 

je interessant nieuws over (de samenwerking met) de Bibliotheek Venlo. Doe er je 

voordeel mee! Ik wens je veel leesplezier. 

  

Tessa Geurts  

Lees- en mediaconsulent VO van de Bibliotheek Venlo  



 

 

 

Afgelopen schooljaar zijn er nogal wat problemen geweest met het inloggen 

bij MediatheekWise. Hierdoor konden jullie bijvoorbeeld geen boeken reserveren en 

lenen. Niet handig! Veel problemen zijn inmiddels opgelost en aan andere wordt 

nog hard gewerkt. Desondanks zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om in 

te loggen en materialen te reserveren. We beginnen dit schooljaar daarom weer met 

frisse moed. Met behulp van de handleidingen in onderstaande knoppen gaat dat 

zeker lukken. 

  

Bewaar deze nieuwsbrief goed, zodat je altijd via deze knoppen bij 

de documenten kunt! 

Oplossingen voor problemen in MediatheekWise  

 

Inloggen in MediatheekWise: hoe moest het ook alweer? 

 

 

 

In de appstore en playstore kun je de gratis app BibliotheekWise downloaden. In 

de app kun je inloggen met je MediatheekWise inloggegevens. Hier kun je heel 

simpel zien welke materialen je thuis hebt, wanneer deze ingeleverd moeten 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/dam/PDFbestanden/oplossingen-problemen-inloggen-nieuw.pdf
https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html


 

worden, maar ook boeken reserveren. De gereserveerde materialen kun je dan 

echter alleen ophalen in één van de vestigingen van de Bibliotheek Venlo. Je kunt 

dus niet de school selecteren als afhaallocatie én je kunt alleen boeken reserveren 

die aanwezig zijn in één van de Venlose Bibliotheken. Scheelt je wel een hoop 

gedoe met inloggen op een laptop als je alleen maar even je telefoon tevoorschijn 

hoeft te halen! 

Extra interessant: Er wordt in oktober een MediatheekWise app verwacht die 

reserveren via je smartphone (en ophalen op school) nog makkelijker moet 

maken.  

 

 

De jaarlijkse Boekenweek voor Jongeren is inmiddels achter de rug en 2 prachtige 

titels hebben de prijs voor beste boek voor jongeren gewonnen. 

In de categorie 'oorspronkelijk Nederlands': De dag die nooit komt - Oliver Reps 

In de categorie 'vertaald': Wit konijn, rode wolf - Tom Pollock 

 

Tijdens de Literatour van de boekenweek (21 auteurs toerden langs 100 

Nederlandse scholen) bracht schrijver Marco Kunst een bezoek aan Den Hulster 

om met scholieren in gesprek te gaan over het schrijversvak en hoe inspirerend 

en leerzaam lezen kan zijn. Jennefer Mellink bezocht het Valuascollege. Wil je 

meer weten over de boekenweek voor jongeren? Neem dan eens een kijkje op de 

website via onderstaande knop. Hier vind je ook de andere genomineerde 

boeken, die net buiten de prijzen zijn gevallen! 

 

De boekenweek voor jongeren is een week in het teken van de mooiste boeken, 



 

speciaal voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar en mét een speciaal geschenk. 

3PAK is een bundel die lekker wegleest, met drie korte verhalen van een top- 

auteurs. De Bibliotheek Venlo verspreidt 3PAK via de scholen en op andere 

plekken in en rondom de Bibliotheek. 

Wil je 3PAK lezen? Er zijn nog enkele boekjes te krijgen bij de bieb of vraag ernaar 

bij je docent Nederlands! 

Website van Boekenweek voor Jongeren  

 

De dag die nooit komt - Oliver Reps  

 

Wit konijn, rode wolf - Tom Pollock 

 

 

Let op: als je een van de titels wil lenen -en op school op wil halen-, moet je 

deze even via MediatheekWise reserveren en niet via de Bibliotheek! 

 

 

Over 2 weken begint de landelijke campagne Nederland Leest Junior weer. 

Dit jaar met het thema Duurzaamheid. In tijden van klimaatverandering en 

grootschalige milieuvervuiling beseffen we (hopelijk) allemaal dat het 

duurzamer moet. Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde leefwereld te 

behouden voor de toekomst?  

http://www.boekenweekvoorjongeren.nl/
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=1086630&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=1085088&vestnr=7799;taal=nl_NL


 

Vraag je docent Nederlands of jullie aan de slag gaan met het geschenk van dit 

jaar: Borealis van Marloes Morshuis en ga samen in gesprek over dit 

onderwerp! 

 

 

 

Nog meer leesinspiratie gezocht? Bekijk hieronder vier interessante 

boekentips. 

Extreem Luid en ongelooflijk dichtbij - Jonathan Safran Foer 
(Bovenbouw hv)  

 

Latino King - Bibi Dumon Tak en Castel (Bovenbouw vmbo en 
middenbouw hv)  

 

Schuld - Anne-Rose Hermer (bovenbouw vmbo - Makkelijk Lezen)  

 

Tegenwoordig heet iedereen Sorry - Bart Moeyaert (onderbouw 
vmbo/hv)  

 

https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=389227&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=389227&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=150196&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=150196&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=630563&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=1092306&vestnr=7799;taal=nl_NL
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?var=portal&event=tdetail&pub=0&titcode=1092306&vestnr=7799;taal=nl_NL


 

Let op: als je een van de titels wil lenen -en op school op wil halen-, moet je 

deze even via MediatheekWise reserveren en niet via de Bibliotheek! 

 

 

 

 

KIJKTIP! 
Hoe schrijf je een boek? Pakken schrijvers money? Dat zijn vragen waar we 

antwoord op geven in LIT! 

In deze aflevering: Pepijn Lanen - rapper van de Jeugd van Tegenwoordig én 

schrijver. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=irITPnZOeg0


  

 

Hoe kun je nou een leuk of goed boek voor jezelf vinden? Waar kun je dan op letten? 

Bijvoorbeeld op de kaft en de achterkant of je kunt een stukje lezen óf kijken naar 

de sticker die op de rug van het boek zit: welk genre is het en welk niveau? 

 

Via de onderstaande knop kom je in een document met nog veel meer tips die je 

kunnen helpen een goed boek voor jezelf te vinden, zoals de vijf-vinger-regel en 

LeesKracht. 

Check de tips om een goed boek te vinden!  

 

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/dam/PDFbestanden/een-boek-kiezen-voor-jezelf.pdf


  

 

 

 

Halloween! 

Bijna is het weer Halloween. Tijd om te griezelen! In de stad wordt 

zaterdag 26 oktober van alles georganiseerd voor kinderen. Te 

kinderachtig voor jou? Wacht dan nog even een weekje en ga naar de 

spannende boekverfilming van Stephen King's Dr. Sleep in de bioscoop 

https://www.venloverwelkomt.nl/blog/happy-halloween
https://www.citycinema.nl/movies/388/202/doctor_sleep
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.345613864.html/monster-house/


 

(16+!). Te veel gedoe voor jou? Lees een spannend boek! 

Klik op de afbeeldingen voor meer info. 

 

 

Uiteraard zijn alle genoemde titels in deze nieuwsbrief beschikbaar bij 

de Bibliotheek Venlo. 

 

 

Op de hoogte blijven van nieuws, informatie en activiteiten van de Bibliotheek 

Venlo? Bekijk het op: www.bibliotheekvenlo.nl 

 

Tot de volgende BiebNieuws in december! 

 

  

 

  

 

   

 

Heb je nog vragen over biebzaken naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Stuur me dan gerust een mail! 

Groetjes, Tessa 

 

 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/
mailto:tgeurts@bibliotheekvenlo.nl
https://www.facebook.com/bibliotheekvenlo
https://twitter.com/biebvenlo

