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  BiebNieuws eindexamen editie 

Nu de centrale eindexamens afgelast zijn en iedereen thuis aan de bak moet voor 

de schoolexamens, zijn wat goeie tips misschien wel gewenst. In deze nieuwsbrief 

eerst een paar leestips en daarna de meest uiteenlopende tips die je kunnen 

helpen met het leren voor je schoolexamens. 

Ik wens je veel succes! 

  

Tessa Geurts  

Lees- en mediaconsulent VO van de Bibliotheek Venlo  

 



  

 

Boeken lenen via de online bibliotheek 

Heb je nog niet alle boeken gelezen voor je lijst en weet je ook niet zo goed hoe je 

daar nu aan kan komen..? Dan biedt de online bibliotheek uitkomst! Om e-books 

te kunnen lenen bij de online bibliotheek moet je je eerst registreren en inloggen. 

Hoe je dit doet, lees je in de handleiding op onze website. 

 

Naar de handleiding: inloggen bij de Bibliotheek Venlo  

 

 

In deze handleiding staat precies beschreven hoe je inlogt bij de Bibliotheek Venlo en je 

vervolgens kunt registreren en inloggen bij de online bibliotheek. Volg alle stappen nauwkeurig! 

 

 

  

Voor iedereen, lid of geen lid: de Thuisbieb is open! 

100 ebooks zo maar voor nop. 

https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=6557fcf955&e=e54acdf301


 

Hier zijn ook een aantal titels te vinden van 'lezen voor de lijst' en je hoeft geen lid 

te zijn om ze te lenen. De ebooks zijn op verschillende devices te lezen. 

Spread the word! 

 

Naar de Thuisbieb  

 

 

  

 

Kun je je beter concentreren met muziek? 

Check de relaxte flow van Lofi Hiphop radio op YouTube 

 

Yes, doe mij die flow maar  

 

 

  

En nu aan het werk! 

Zorg er om te beginnen voor dat je een rustige omgeving opzoekt en je 

werkomgeving opgeruimd is. Zorg voor een goede planning en leer zo divers 

https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=8229ba10b2&e=e54acdf301
https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=45dbfad647&e=e54acdf301


 

mogelijk. Dit betekent dat je bijvoorbeeld stukken leest, maar ook luistert. Filmpjes 

bekijkt en oefentests maakt. Laat je overhoren of presenteer de geleerde stof aan 

je ouders, broertjes, zusjes of de hond. Ook een goed idee: fix een online meeting 

met enkele klasgenoten om over de stof te praten. Stel vragen aan elkaar en wees 

open, maar kritisch naar elkaar toe. Help elkaar waar nodig. Twee (of drie of vier) 

mensen weten altijd meer dan één! 

 

Gratis tools om virtueel samen te werken  

 

 

Zoals hierboven al gezegd, is het een goed idee om je de stof op verschillende 

manieren eigen te maken. Een iets uitgebreidere uitleg en andere tips om beter en 

sneller te leren vind je hier.  

 

  

 

  

https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=1bd3281e98&e=e54acdf301
https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=5a17a939d2&e=e54acdf301


 

 

Je doel bereiken! 

Er zijn vele hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het leren. Een ervan is YouTube. 

Er staan superveel informatieve filmpjes op waarin die moeilijke stof nog eens 

uitgelegd wordt, zoals in de (Engelse) Crash Courses van John en Hank Green, over 

o.a. Biologie, Theater & Drama, Literatuur, Geschiedenis en nog veel meer!  

 

Naar de crash courses van John en Hank Green  

 

 

Meer specifiek op Nederlandse (school)examens gericht, zoals bijvoorbeeld dit 

kanaal over: 

 

Geschiedenis h/v  

 

Aardrijkskunde h/v  

 

NaSk1 vmbo  

 

 

Er check ook heel zeker deze met uitlegfilmpjes van alle vakken op zowel vmbo als 

h/v-niveau: 

 

Digistudies  

 

 

En zo zijn er vele kanalen die je kunnen helpen. Doe er je voordeel mee! 

Ook handig: 

 

Examentips  
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https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=1a8b3333cf&e=e54acdf301
https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=b283f2f32d&e=e54acdf301
https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=ab6bcb5091&e=e54acdf301
https://bibliotheekvenlo.us20.list-manage.com/track/click?u=09e147cc0f8844e59d7fd2641&id=a6a39270ad&e=e54acdf301


 

Vind je het fijn om samen met iemand te studeren? zet dan een 'Study with me'-

sessie aan. 

 

Study with me  

 

  

 

 

 

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

Venlo? Bekijk het op: www.bibliotheekvenlo.nl 

 

Tot de volgende BiebNieuws in juni! 
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Heb je nog vragen over biebzaken naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Stuur me dan gerust een mail!  

Groetjes, Tessa 
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