Databanken thuis te gebruiken voor leden
Al onze digitale abonnementen zijn in onze bibliotheekvestigingen te raadplegen. Dit geldt zowel
voor leden als niet-leden. Een aantal van deze digitale abonnementen is voor bibliotheekleden van Centre
Céramique, ook THUIS raadpleegbaar. Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en wachtwoord.
Bereslim Prentenboeken
Bereslimme Boeken zijn digitale
prentenboeken voor kinderen van 3
tot 7 jaar die bijdragen aan de
taalontwikkeling.
CBR Theorie examens
Oefenen en leren voor je auto,
bromfiets of motor rijbewijs.
E-books lenen
Duizenden e-books lenen bij de
bibliotheek zoals thrillers, romans
maar ook non-fictie. Alléén voor
bibliotheekleden.
Financieel Dagblad
Artikelen uit Financieel Dagblad.
Artikelen die ouder zijn dan 3 dagen
(tot 13 maanden terug) zijn in de
Bibliotheek doorzoekbaar en te lezen.
Voor leden ook thuis te gebruiken.
Junior Einstein
Online oefenen voor alle vakken van
de basisschool.
Literom
Grootste verzameling artikelen en
recensies over Nederlandstalige en
buitenlandse (jeugd)literatuur.
Passend lezen - Gesproken boeken
75.000 gesproken boeken in
uiteenlopende genres. Van
klassiekers tot actuele titels. Exclusief
voor bibliotheekleden met een
leesbeperking (blind, slechtziend,
dyslectisch of een motorische en/of
cognitieve beperking (reuma, afasie
etc.). Jezelf of iemand anders
aanmelden? Dat doe je via de
website van Passend Lezen.
Picarta
Zoeken naar tijdschriften,
artikelen, boeken en andere
bronnen. Voor het
aanvragen van
boekmaterialen zoek in de WorldCat
Discovery - OB
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Onderzoekscatalogus. In deze
zoekomgeving vind je boeken en
tijdschriften van een groot aantal
wetenschappelijke bibliotheken in
en buiten Nederland. Je kunt
boeken aanvragen als je lid bent
van de bibliotheek. Hoe je dat
kunt doen lees je hier.
PressReader / Pressdisplay
Online bladeren en lezen in
5000 kranten en tijdschriften
uit 100 verschillende landen
en in 54 talen. Fulltext, actueel én
met een archief tot 90 dagen. Vul
alléén de barcode van uw
bibliotheekpas in.
PressReader app
Haal de kranten op in de
bibliotheek en lees ze thuis!
Pressreader is de mobiele app
van PressDisplay. Maak in één
van de vestigingen van Centre
Céramique verbinding met het
WiFi netwerk, download de
gewenste kranten en lees ze
vervolgens thuis of onderweg.
In de bibliotheek lezen kan
natuurlijk ook! Installeer de app
en maak kennis met de vele
mogelijkheden die de app biedt!
Pressreader is gratis te
downloaden in de Apple appstore
, Google Play en de Microsoft
appstore.
Nieuw: 7 dagen na biebbezoek nog
gratis kranten en tijdschriften
downloaden!
Sinds kort kent PressReader de zgn.
"Radiant Access functie". Dat houdt in
dat u, nadat u in Centre Céramique
met uw tablet of mobiel een keer
ingelogd hebt in de PressReader app,
u nog zeven dagen lang gratis
kranten en tijdschriften kunt
downloaden in de app, dus ook thuis
of onderweg! Daarvoor moet u wel
eerst een gratis account aanmaken in
Pressreader.
PressReader is the mobile app
belonging to PressDisplay.
Install the app on your device,
connect to the WiFi network in
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one of the Centre Céramique
libraries and download your
newspapers. You can then read
them at home or on the road.
Pressreader is available in the Apple
appstore, Google Play and Microsoft
appstore.
Uittrekselbank
De Uittrekselbank van NBD Biblion
bevat uittreksels van
Nederlandstalige en buitenlandse
(jeugd)literatuur.
De Voorleeshoek
De Voorleeshoek bevat honderden
voorleesfilmpjes voor kinderen van 0
tot 10 jaar.
WorldCat Discovery - OB
Onderzoekscatalogus
In deze zoekomgeving vind je
boeken en tijdschriften van een
groot aantal wetenschappelijke
bibliotheken in en buiten
Nederland. Je kunt boeken
aanvragen als je lid bent van de
bibliotheek. Hoe je dat kunt doen
lees je hier.
Yoleo
Je verdient leespunten om je virtuele
kamer in te richten. Je kunt zelf lezen
of laten voorlezen. Alleen voor
jeugdleden.
Terug
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