
Stappenplan inloggen MediatheekWise – Den Hulster 

 

 
Wil je inloggen in ‘mijn menu’ van MediatheekWise of een boek reserveren bij Bibliotheek Venlo? 
Volg dan de volgende stappen. 
 

Ga naar   
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-
bin/bx.pl?from=private;vestnr=7791;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=mwise;event=main 
 en klik op ‘aanmelden’ rechts bovenin het scherm.  

 

 
 

 
Druk op ‘Wachtwoord 
niet bekend of kwijt?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?from=private;vestnr=7791;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=mwise;event=main
https://venlo.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?from=private;vestnr=7791;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=mwise;event=main


 

 

Typ je ogvo-mailadres 
in en klik op 
‘opvragen’ 

 
LET OP: Heb je nog een privé-pas (van thuis) van de Bibliotheek Venlo, dan zal de computer je 
vragen ook het pasnummer van je Valuas-biebpas in te voeren, dit is het nummer dat begint met 
2770000… 

 
 
 

 
Je krijgt nu een mail in 
je ogvo-mailbox, zoals 
je hiernaast ziet. 
 
Je kunt er nu voor 
kiezen om zelf een 
wachtwoord te 
verzinnen 
Of 
Om er een toe te 
laten sturen.  
 
Het handigste is om 
er zelf een te 
verzinnen. Kies dan 
bijvoorbeeld voor 
hetzelfde 
wachtwoord als je 
gebruikt bij Magister, 
zodat alle 
‘schoolwachtwoorden
’ hetzelfde zijn en je 
ze makkelijk kunt 
onthouden. 
 
 
 

 



Herhaal nu de eerste 2 stappen van dit stappenplan en log in met de eerste 6 letters van je 
voornaam (geen hoofdletter en geen leestekens) en je geboortedag en –maand. 
 
Bijvoorbeeld: 
Truus is geboren op 26 april 2007, dan is haar gebruikersnaam: 
truus2604 
Miró is geboren op 3 november 2009 dan is zijn gebruikersnaam: 
miro0311 
 
Typ je nieuwe wachtwoord in en je kunt beginnen! 
 
 

 
Je kunt met deze gebruikersnaam en wachtwoord ook inloggen in ‘mijn menu’ van de Bibliotheek 
Venlo, maar dan kun je bij het reserveren van je boeken niet als ophaalvestiging de school kiezen. 
Dat moet echt via MediatheekWise.  
 
In MediatheekWise kun je ook zoeken op thema, zowel informatief (voor werkstukken 
bijvoorbeeld) als fictie en verhalend (leesboeken). De functies van MediatheekWise worden in de 
loop van de tijd uitgebreid. Ook zit hier een link in naar de jeugdbibliotheek voor als je wilt zoeken 
naar boeken voor je lijst. De koppeling tussen de jeugdbibliotheek en mediatheekwise werkt 
echter (nog) niet goed. Hierdoor kan het zijn dat je een boek toch rechtstreeks via Bibliotheek 
Venlo aan moet vragen en het dan in een van de Venlose Bibliotheken op moet halen. 
Dit kan via www.bibliotheekvenlo.nl  jeugd  collectie. Hier verschijnen alleen boeken die te 
leen zijn bij de Bibliotheek Venlo (alle locaties). 

 
 

 

 
Als je inlogt in ‘mijn 
menu’ op de website 
van de Bibliotheek 
Venlo of 
mediatheekwise, kun 
je een heleboel 
dingen zien, maar ook 
van alles aanpassen, 
zoals bijvoorbeeld je 
(mail)adres en andere 
persoonlijke gegevens 
en voorkeuren. 
 
Ook kun je zien welke 
boeken je thuis hebt 
en kun je online 
verlengen.  

 

Heb je nog vragen hierover of andere bibliotheekzaken, mag je altijd een mail sturen naar 

tgeurts@bibliotheekvenlo.nl  

 

 

 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/
mailto:tgeurts@bibliotheekvenlo.nl

