Via de iconen op het bureaublad zijn onderstaande sites en databanken beschikbaar:
https://biebgooienmeerpubliek.symbaloo.com
B= Basisvaardigheden C = Cursussen E = E-books J = Jeugd
Jo = Jongeren L = Luisteren en kijken

ICOON

Naam

Beschrijving

Bibliotheekcatalogus

Catalogus van Bibliotheek Gooi en meer, met
doorkoppeling naar bibliotheekcatalogi in heel
Nederland

Thuis te
gebruiken?
JA
functie ‘Mijn menu’
alleen voor leden.

Consumentenbond

Alle tests en onderzoeken uit de Consumentengids zijn
gratis te bekijken op de computers in de bibliotheek

NEE, alleen in de
bibliotheek

Van Dale
woordenboeken

Duits, Frans, Spaans en Engels en het groot
woordenboek der Nederlandse taal.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Financieel Dagblad

Artikelen uit Financieel Dagblad. Artikelen die ouder
zijn dan 3 dagen zijn in de bibliotheek en thuis te
lezen.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Categorie

ICOON

Naam

Beschrijving

Overheid.nl

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie
en diensten van alle overheidsorganisaties in
Nederland.

Passend lezen
Bibliotheek.nl

45.000 gesproken boeken. Selectie uit aanbod van
www.passendlezen.nl. Verklaring Leesbeperking
noodzakelijk.

JA, door gratis
registratie met
bibliotheekpas

Passend lezen

Als je blind, slechtziend of dyslectisch bent, heb je bij
Bibliotheekservice Passend Lezen de beschikking over
boeken in diverse leesvormen. De collectie omvat ruim
75.000 gesproken boeken. Verklaring Leesbeperking
noodzakelijk.
De Slimme Nieuwslezer ziet eruit als een dagblad, met
berichten op de voorpagina en met de rubrieken
Nederland, Wereld, Geld, Show, Sport en Makkelijk die
naar meer artikelen leiden. Zowel voor laaggeletterden
als voor iedereen die Nederlands als tweede taal leert,
is de Slimme Nieuwslezer geschikt.
Oefenen.nl is dé plek waar (jong)volwassenen kunnen
oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te
verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale
vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding
en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een
laagdrempelige en interactieve manier.
Het Open Leercentrum is een initiatief van Stichting
Taalmenu. Stichting Taalmenu stelt zich ten doel
educatie voor volwassenen zo drempelloos mogelijk te
maken,
zodat iedereen in Nederland de kans krijgt om te leren.

JA, abonnement tot
18 jaar gratis.
18+ = € 30,- p.j.

Slimme nieuwlezer

Oefenen.nl

Open leercentrum

Thuis te
gebruiken?
JA

Categorie

JA, door gratis
registratie

B

Ja, door gratis
registratie

B

JA

B

ICOON

Naam

Beschrijving

Steffie

Steffie legt op een eenvoudige manier dagelijkse
onderwerpen uit voor iedereen die een stap-voor-stapuitleg met veel beeld prettig vindt. Het gaat om
onderwerpen als gezond leven, jouw
ondersteuningsplan, DigiD, daten, bankzaken regelen
en reizen met het openbaar vervoer.
Op Theorie.nl kun je je theorie-examen oefenen op
een makkelijke en overzichtelijke manier. De theorieexamens zijn actueel en conform de CBR-wijze. Ook
biedt Theorie.nl je de optimale voorbereiding op jouw
praktijk examen met video's van examenroutes.
Als je wilt oefenen voor de Citotoets, eindexamen
vmbo, havo / vwo, NT2 Staatsexamen 1 en de Pabo
Taaltoets.

Theorie.nl

Online cursus spelling en
grammatica

Thuis te
gebruiken?
JA

Categorie

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

C

NEE, alleen in de
bibliotheek

C

B

E-books lezen voor de
lijst

Voor smartphone, tablet, pc en e-reader. Voor 15 jaar
en ouder.

JA, door gratis
registratie met
bibliotheekpas

E

E-books voor leesclubs

Praat je graag over boeken? Word dan lid van een
leesclub of start er zelf eentje. We helpen je op weg
met twee mooie lijsten met leessuggesties.

JA, door gratis
registratie met
bibliotheekpas

E

E-books lenen van de
bibliotheek

Als je lid bent van een bibliotheek kun je e-books
lenen. Voor je smartphone, tablet, computer of ereader.

JA, door gratis
registratie met
bibliotheekpas

E

ICOON

Naam

Beschrijving

Thuis te
gebruiken?
JA

Categorie

VakantieBieb

E-books lenen in de vakantie. Alleen beschikbaar in
vakantieperiodes.

Junior Einstein

Met Junior Einstein kun je oefenen met alle vakken van
de basisschool.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

J

Winkler Prins junior
encyclopedie

Geschikt vanaf 6 jaar.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

J

Uittrekselbank jeugd

Meer dan 700 uittreksels van Nederlandstalige én
buitenlandse literatuur en circa 110 auteursportretten

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

J

Jeugdbibliotheek.nl

Jeugdbibliotheek.nl is voor kinderen en jongeren van
0-18 jaar. Hier vind je alles wat de bibliotheek te
bieden heeft rondom Lezen en Weten.

Voor het grootste
gedeelte vrij te
gebruiken. Voor
enkele onderdelen
inloggen met
bibliotheekpas

J

Jeugdbieb.nl

Jeugdbieb is een verzameling links naar informatieve
websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant,
boordevol weetjes en feiten, zomaar alleen leuk of
handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten
en presentaties.

JA

J

E

ICOON

Naam

Beschrijving

Thuis te
gebruiken?
JA

Categorie

Kinderboekenweek

In de bibliotheek kun je terecht voor films, kranten,
tijdschriften, evenementen en natuurlijk boeken! De
Kinderboekenweek® is dan ook een mooie
gelegenheid om er (weer) naartoe te gaan.

Nederlandse Kinderjury

Iedereen tussen de 6 en 12 jaar kan meedoen aan de
Nederlandse Kinderjury. Alle kinderen die hun stem
uitgebracht hebben, vormen samen de Nederlandse
Kinderjury. Alle stemmen samen beslissen welke
boeken de prijs winnen.
De Voorleeshoek bevat honderden voorleesfilmpjes
voor kinderen van 0 tot 10 jaar: leuk voor in de
bibliotheek en handig voor thuis. Er is voor iedere
leeftijdscategorie en elk thema wel een leuk boek te
ontdekken.
Yoleo biedt een combinatie van tekst, audio en een
meeleescursor (‘karaoke-lezen’) en werkt heel positief
bij kinderen die lezen lastig vinden.

JA

J

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

J

JA, door gratis
registratie

J

Jeugdbibliotheek.nl

Lezen en weten voor de groepen 6-9, 9-12, 12-15 en
15-18 jaar

JA

J / Jo

Info voor werkstuk en
spreekbeurt

Voor groep 7/8

JA

J / Jo

Voorleeshoek

Yoleo

J

ICOON

Naam

Beschrijving

Studie Winkler Prins

Geschikt vanaf 15 jaar.

Uittrekselbank

Literom Nederlands

Jonge Jury

Lezen voor de lijst

Muziekweb

Thuis te
gebruiken?
JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Categorie

Meer dan 2700 uittreksels van Nederlandstalige én
buitenlandse literatuur en circa 360 auteursportretten.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Jo

Tienduizenden artikelen, auteursinterviews en
recensies over Nederlandstalige literatuur. Allemaal
verschenen in de periode na 1900 in een groot aantal
Vlaamse en Nederlandse dag- en weekbladen. Een
compleet overzicht van boekrecensies voor de
gebruikers van bibliotheek en schoolmediatheek.
Leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet
onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar lezen
voor de Jonge Jury een aantal jeugdboeken en
brengen een stem uit op hun favoriete titels. De drie
boeken met de meeste stemmen worden genomineerd
voor de Prijs van de Jonge Jury.
Lezen voor de Lijst is een website die advies geeft bij
de keuze en verwerking van de boeken die leerlingen
'voor hun lijst' lezen voor Nederlands (en ook Duits en
Fries). De boeken zijn binnen de leeftijdscategorieën
12-15 jaar en 15-19 jaar opgedeeld in niveaus.
Muziekweb is de muziekbibliotheek van Nederland
Vind je favoriete liedjes en ontdek nieuwe muziek op
Muziekweb. Je kunt cd’s en muziekdvd’s lenen met je
bibliotheekabonnement.

JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Jo

JA

Jo

JA

Jo

JA

L

Jo
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Naam
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Docs Online

De bibliotheek heeft uit de collectie van DocsOnline 20
documentaires geselecteerd over actuele
onderwerpen.

Luisterbieb

Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van de
mooiste luisterboeken. Download de gratis app voor
tablet of smartphone. Niet alleen boeken, maar ook
hoorcolleges

Bibliotheek Gooi en meer, juli 2019

Thuis te
gebruiken?
JA, door inloggen
met bibliotheekpas

Categorie

JA, premium
collectie met
registratie
bibliotheekpas

L

L

