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 Nu de scholen dicht zijn, kan het voor veel kinderen lastig zijn om genoeg te lezen en 

leesoefening te krijgen. Daar wil de Bibliotheek Gouda graag bij helpen. Hieronder 

vind je tips om toch nog (nieuwe) boeken bij leerlingen te krijgen, zowel fysieke als 

digitale en luisterboeken.  

 De fysieke bibliotheek
 

 De Chocoladefabriek is open om gereserveerde boeken op te halen. Leden van de biblio-

theek kunnen inloggen op de website, bibliotheekgouda.nl, en daar boeken reserveren.

 Als je een boek reserveert, krijg je een bevestiging in je mail. Zodra het boek klaar staat, 

krijg je weer een mail en kan je de reservering(en) ophalen. In het ophaalbericht staat 

tot wanneer de boeken voor je klaar staan. Haal ze wel op tijd op, want als de boeken 

niet opgehaald worden, krijg je per boek een euro boete.

 Mocht je (of een van de leerlingen) geen lid zijn van de bibliotheek, dan kun je ook 

tijdens de lockdown lid worden. Dit gaat makkelijk online, en heeft de voorkeur. Je kunt 

na inschrijving direct boeken reserveren. Zodra je het ophaalbericht hebt gekregen, kun 

je de boeken zonder biebpas ophalen in de Chocoladefabriek. Meld je bij de servicebalie. 

De biebpas ontvang je thuis via de post.

 De Online Bibliotheek
 

 De Online Bibliotheek is de plek waar je e-books en luisterboeken kunt downloaden. Te 

lezen en te beluisteren als je inlogt met je bibliotheekgegevens.  

 www.onlinebibliotheek.nl

 Jeugdbibliotheek.nl 

 Hier kun je gemakkelijk op leeftijd, serie, thema of onderwerp zoeken. Wel staan 

e-books en papieren boeken door elkaar, maar je kunt snel zien of het papieren boek 

aanwezig is in je lokale bibliotheek en dan kun je ‘m ook reserveren.  

 

 www.jeugdbibliotheek.nl
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 Digitale prentenboeken

 Voor de allerjongste leden zijn digitale prentenboeken te lezen en te bekijken, via 

Bereslim, WePboek en De Voorleeshoek, als je inlogt met je bibliotheekgegevens.

 bereslim.nl - Bereslim heeft ook een interactief element, wat leuk en leerzaam is.  

 wepboek.nl/kindersite/

 devoorleeshoek.nl

 Eersteleesboekjes

 Per niveau:

 S: voorleesgids.nl/2020/04/03/avi-start-boeken-in-online-bibliotheek/ 

 M3: voorleesgids.nl/2020/04/03/avi-m3-boeken-in-online-bibliotheek/ 

 E3: voorleesgids.nl/2020/04/03/avi-e3-boeken-in-online-bibliotheek-2/ 

 E4: voorleesgids.nl/2020/04/04/avi-e4-boeken-in-online-bibliotheek/

 Jeugdnieuwsbrief
 

 In de jeugdnieuwsbrief geven we elke maand leestips voor 0-12 jaar, mediawijsheidtips 

en informatie voor scholen. Interessant voor leerkrachten én ouders! Aanmelden kan 

via: 

 https://www.bibliotheekgouda.nl/ledenservice/nieuwsbrief.html


