
Hoe leen ik een boek / hoe vraag ik een boek aan?  

Heb je een boek gevonden op de website van de Bibliotheek of via de link op het leerlingportaal? Dan kan je  

bij Exemplaren zien in welke bibliotheekvestiging het boek is. Daar kan je het ophalen. Wil je het liever op 

school laten bezorgen? Of is er geen exemplaar aanwezig in jouw bieb? Klik dan op reserveer. (Ben je nog niet 

ingelogd? Vul dan eerst het  nummer in dat op je schoolpas staat, en je wachtwoord). Kies dan de afhaalloca-

tie, dat kan de bibliotheek zijn, maar ook het open leercentrum of de schoolbibliotheek op jouw school. Klik dan 

op Reserveer. Je krijgt een bevestigingsmailtje van je aanvraag. Zodra je het boek kunt ophalen in de biblio-

theek of op school, krijg je weer een mailtje.   

Wat is Biebsearch/de Bibliotheek op School?  

Biebsearch/ de Bibliotheek op school is een samenwerking tussen school en de bibliotheek. Zo kun je via inter-

net boeken bestellen die voor jou naar school worden gebracht. De schoolpas is dus ook een bibliotheekpas. 

Ook hoef je met Biebsearch niet langer te verdwalen op het internet. Via jeugdbibliotheek.nl vind je namelijk 

veel informatie voor je huiswerk. Bovendien bevat Biebsearch lessen lezen, mediawijsheid en informatievaar-

digheden op school. 
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Veelgestelde vragen over de Biebsearch / de Bibliotheek op school 

Kan ik met mijn schoolpas ook 

boeken lenen in de biblio-

theek? 

Ja, dat kan.  

Kan ik ook tijdschriften en  

DVD’s lenen?  

Ja, je kunt alle materialen uit de 

bibliotheek lenen.  

Wanneer kan ik mijn boek  

ophalen in de mediatheek?  

Zodra je boek klaar ligt in de me-

diatheek, krijg je een mailtje.  

Wat is mijn lidmaatschapsnummer? En mijn wachtwoord? 
 
Het lidmaatschapsnummer staat op je schoolpas, het langste nummer (297….).   
Het wachtwoord kies je zelf. Daarvoor ga ja naar de bibliotheekwebsite via het leerlingportaal of naar  
https://www.debibliotheekliemers.nl/ en klik je op Mijn Menu. Daarna klik je op Nieuw wachtwoord aanvragen. 
In het veld typ je het emailadres van school in. Je ontvangt dan een mailtje. Klik op Nieuw wachtwoord inge-
ven. Je kunt dan zelf een wachtwoord kiezen. Voortaan kun je met dat wachtwoord inloggen.  

 

Is er ook een App van  

Biebsearch?  

Ja, de App heet  

Bibliotheek Wise en vind 

je in de App Store of 

Google Play. Je moet kiezen voor 

Liemers Bibliotheken. Daarna log 

je in met je lidmaatschapsnummer 

en wachtwoord.  

Ik ben mijn pas kwijt / Mijn pas 

is kapot, wat moet ik doen?  

Ga naar het open leercentrum of 

de bibliotheek op school om een  

nieuwe pas aan te vragen. Een 

nieuwe pas kost €10,- en je moet 

een paar dagen wachten tot je 

een nieuwe hebt. Wees er dus 

zuinig op.  

Kan ik zien wanneer ik mijn boe-
ken moet inleveren en wat ik 

nog thuis heb? 

Ja, log in op ‘Mijn Menu’ op de 
website van de Bibliotheek.  

https://www.debibliotheekliemers.nl/mijn-menu.html


Waarom moet ik wachten op 

mijn boeken?  

De boeken die je aanvraagt, wor-

den verzameld uit de bibliotheken 

in de buurt, en soms zelfs van ver-

der weg. Daarna worden ze 2x per 

week naar de school gebracht. 

Daarom duurt het soms wat langer 

voordat je je boeken hebt.  

Hoe weet ik wanneer ik mijn 

boeken weer moet inleveren?  

Als je een boek leent, zit er een 

bon in, waarop staat wanneer het 

boek weer ingeleverd moet wor-

den. Je kunt er ook voor kiezen 

om een mailtje te krijgen als het 

bijna ingeleverd moet worden. Ga 

daarvoor naar ‘mijn menu’.   

Ik krijg geen mailtjes van Bieb-

search als ik een boek aan-

vraag, kan ophalen of  

bijna moet inleveren. Hoe kan 

dat?  

De mailtjes komen standaard bin-

nen op je schoolmail. Zie je ze 

daar niet? Kijk dan of je email-

adres goed ingevuld staat in ‘mijn 

menu’. Je kunt het daar ook aan-

passen. Vraag het anders na in je 

mediatheek of OLC.  

Als ik zie dat een boek in de 

bibliotheek Zevenaar aanwezig 

is, kan ik het dan ook daar  

ophalen?  

Ja, je kan zelf kiezen of je een 

boek wilt ophalen in de media-

theek of open leercentrum op 

jouw school, of dat je het zelf in 

de bibliotheek ophaalt.   
Waarom kan ik soms een boek 

niet verlengen?  

Je kunt een boek niet verlengen, 

als je dat al een keer hebt gedaan, 

of als het gereserveerd is door 

iemand anders.   
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Ik heb een boete op boeken 

van de bibliotheek, wat moet 

ik doen?  

Zorg ervoor dat je de boete zo 

snel mogelijk betaalt, dan loopt 

deze niet nog verder op. Een 

boete kan je betalen in de  

bibliotheek in Zevenaar, Duiven, 

Westervoort of Giesbeek of via 

Ideal (vanaf €5,-).  

Ik wil alleen boeken van  

Bieb Zevenaar zien, kan dat?  

Nee, dat kan helaas niet. Je ziet 

de boeken uit alle Bibliotheekves-

tingen van de Bibliotheek Lie-

mers. Bij exemplaren kan je wel 

zien in welke vestiging het boek 

aanwezig is.  

Ik woon in Didam, kan ik daar 

ook een boek lenen uit de bi-

bliotheek?  

Ja, leerlingen uit Didam kunnen 

gratis een pasje voor Biblio-

theek Montferland aanvragen in 

de Bibliotheek.  Wil je weten wat 

er in Didam te leen is? Zoek 

dan via de website bibliotheek-

montferland.nl. Lever de boeken 

altijd in op de plek waar je ze 

ook opgehaald hebt.  

Het is bijna vakantie. Kan ik 

nog een boek aanvragen?  

Ja, dat kan. Maar kies dan bij 

het reserveren voor een andere 

ophaalvestiging. Zodra het boek 

voor je klaar ligt, kan je het niet 

op school, maar in de biblio-

theek ophalen. De bibliotheken 

zijn in de vakanties en het 

weekend ook geopend.  

Kan ik ook de boeken zien die 

bij mij op school in de biblio-

theek staan?  

Ja, dat kan als je inlogt via het 

leerlingportaal, maar niet als je 

inlogt via de algemene website 

van de bibliotheek.  

Hoe lang mag ik een boek  

lenen?  

De uitleentermijn van bibliotheek-

boeken is 4 weken. De datum 

waarop het boek ingeleverd moet 

zijn, staat op de bon en kun je in-

zien op de website van Bieb-

search via ‘Mijn menu.  

Kan ik ook een boete krijgen 

als ik boeken te laat inlever?  

Ja, dat kan, per dag dat je een 

boek uit de bibliotheek te laat in-

levert, moet je €0,20 betalen. 

Zorg er dus voor dat je je boeken 

op tijd weer inlevert.  

Het is vakantie., maar ik heb 

nog boeken thuis die te laat 

zijn,  wat moet ik doen?   

Lever je boeken zo snel moge-

lijk in, in de bibliotheek in Zeve-

naar (Of in Didam als je ze daar 

hebt geleend). De boetes (van 

boeken die niet uit de school-

bieb komen) open namelijk ook 

in de vakantie door!  

 

Ik heb al een bibliotheekpas, 

kan ik die ook nog gebruiken?   

Ja, met jouw eigen pas kan je 

nog steeds boeken lenen in de 

bibliotheek. Maar voor sommige 

dingen kan je alleen  de school-

pas gebruiken. Dus het is handi-

ger om die te gebruiken voor al-

les. 

Ik wil een boek langer lenen dan 

4 weken, kan dat?  

Ja, je kunt een boek eenmalig ver-
lengen. Dit kan door in te  
loggen in ‘Mijn Menu op de websi-
te van de Bibliotheek.  



Kan ik ook ebooks lenen?  

Ja. Daarvoor ga je naar  

www.bibliotheek.nl/ebooks. Daar 

kies je een boek uit en vervol-

gens kies je voor het formaat. Je 

kunt het boek downloaden voor 

een e-reader of om te lezen op je 

tablet. Dan heb je ook een App 

De Bibliotheek nodig. Na down-

loaden via de site, verschijnt het 

boek in de app op je boeken-

plank.  

Ook kun je in de vakantie  

gebruikmaken van de  

vakantiebieb-app om te lezen op 

je tablet.    
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Staat je vraag er niet bij of kom je er niet uit?  

Vraag het na in de mediatheek . 

Kan ik ook luisterboeken 

lenen?  

Ja. Er zijn verschillende soorten 

luisterboeken.  

1. Luisterboeken op een CD: 

Daarvoor ga je naar Biebsearch, 

zoek op een boek of schrijver en 

klik bovenin op het pictogram 

Luisterboeken. Het aanvragen 

gaat hetzelfde als bij een boek. 

2. Luisterboeken voor op je tablet 

of smartphone. 

Daarvoor download je de App 

Luisterbieb. Zie ook het filmpje 

youtu-

be.com/watch?v=TSfOk4eX7Xo 

Ben je dyslectisch? Dan zijn er 

ook nog andere mogelijkheden, 

bijvoorbeeld luisterboeken down-

loaden via de site 

www.superboek.nl. Vraag ernaar 

in de mediatheek of bibliotheek, 

of bij je docent Nederlands.  

Is er een website waar ik leuke 

boeken kan vinden?  

Ja, kijk maar eens op 

www.leesplein.nl of 

www.youngadultbooks.nl of 

www.leeskracht.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=TSfOk4eX7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=TSfOk4eX7Xo
http://www.superboek.nl
http://www.leesplein.nl
http://www.youngadultbooks.nl
http://www.leeskracht.nl

