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Beste leerling 

Hierbij sturen we je even een bericht uit de Mediatheek met een aantal tips         

waar je vast iets aan hebt! 

Je kunt momenteel geen boeken lenen in de Mediatheek, maar ook niet in de 

bibliotheken. Misschien is het wel nodig én heb je er nu wel tijd voor.  

Dan kun je gebruik maken van de Online bibliotheek  

 

Hier kun je namelijk e-books lenen en ook luisterboeken luisteren. 

Handig is hiervoor de apps te downloaden. https://www.onlinebibliotheek.nl/ 

Met je bibliotheekabonnement kun je hiervoor de accounts aanmaken. Een 

abonnement is gratis tot 19 jaar! Maar gelukkig staan er nu tijdelijk meer 

luisterboeken op die je kunt luisteren zonder account. 

 

 

Verder hebben we voor jullie wat handige tips van alle Mediathecarissen! 

 

 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/


 

Videoplatform voor hulp bij je huiswerk! 

 

Website: https://video.scholieren.com/ 

Dit videoplatform helpt jou met je huiswerk door handige uitlegvideo’s te verzamelen. 

 

De Jeugdbibliotheek 

 

 

In de Jeugdbibliotheek vind je online leuke boeken voor jou! Met je 

bibliotheekaccount heb je onbeperkt toegang tot deze digitale bronnen. Hier vind je 

ook veel informatie voor je spreekbeurt of werkstuk. 

Website: https://www.jeugdbibliotheek.nl/ 

https://video.scholieren.com/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://video.scholieren.com/&psig=AOvVaw033eqGop7NIdmpTX03fGhH&ust=1584695975166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPialOCapugCFQAAAAAdAAAAABAV


 

 Luisterbieb de app voor luisterboeken 

  

Te laat begonnen met lezen voor je literatuurlijst en nu in tijdnood? Dan kun je naast 
lezen ook eens een boek luisteren. Met de 'Luisteren voor je lijst' selectie in de 

Luisterbieb. Op al die momenten dat je iets anders aan het doen bent, maar je oren 

nog vrij zijn. Tijdens het sporten, reizen of het lopen van je krantenwijk  

Website: https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

 

Hebban voor lezers door lezers 

 

 

Op de grootste boekensite en lezerscommunity Hebban vind je het laatste 

boekennieuws een boeken top 10 en nog veel meer. Voor lezers en door lezers. 

website: https://www.hebban.nl/ 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.hebban.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bibliothekendrenthe.nl/kijken-en-luisteren/luisterbieb&psig=AOvVaw041Cze4IrwJLJQfFRwvScP&ust=1584699316898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiYmJenpugCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ereaders.nl/vanaf-juli-ook-engelse-titels-op-hebban-nl/&psig=AOvVaw0dTuj2aufyXm5ZuA5_zV2v&ust=1584700111726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjRm5GqpugCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

Dit zijn de websites voor leerlingen van: 

 

  

  Website : https://esdalcollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx 

 

 

 

 Website: https://hondsrugcollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx 

 

Handige app van de Mediatheek voor het Hondsrug college: 

                     
 

Download vandaag nog gratis: Aura libary app 

 IPad 

 Smartphone 

 Tablet  

 

   

     

https://esdalcollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx
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