
Hoe zoek je een document op? 

Start bij: Uitgebreid zoeken 
 

Je kan iets zoeken over een bepaald onderwerp bvb “wisk. 

Typ niet het hele woord maar laat de computer zoeken door op het pijltje rechts te klikken. Dan krijg je de 

mogelijkheden. 

 

  

Klik op het woord “wiskunde” dan krijg je 520 titels. Dus ook artikels, brochures eventueel ook dvd’s. 

Wanneer er (SO) staat wil dat eigenlijk zeggen “het vak” wiskunde, Frans,  

We hebben ook veel DVD’s zowel fictie als non-fictie. Dan uitgavenvorm: DVD kiezen. Volgens catalogus 621 titels. 

Je kan ook kiezen om enkel uitgavevorm “boek” te kiezen 

Dus in de eerste rij het rechtse pijltje kiezen en daar “uitgavenvorm” kiezen 

 

Dan rechts “boek” intypen 

http://www.bidoc.be/cultuurbib/bidoc3.htm


Dan onderaan op “Zoek” klikken. Dit niet vergeten. Dus niet enkel op enter klikken!! 

 

Bovenaan de lijst “50 inzichten wiskunde”. Zo zie je ook meteen het uitgavejaar, 2011. Zeker belangrijk voor 

leerlingen en het voor het vak OV. Want we hebben veel oude boeken.  

Klik op de titel, zo krijg je nog meer informatie, soms ook een korte bespreking van biblion 

Hier zie je ook onderaan of het uitgeleend is of niet 

Wil je dit werk aanvragen klik dan in het midden bovenaan op het pijltje “blader terug” 

Hier zie je het icoontje helemaal rechts. Als je er op staat zie je “vraag dit werk aan” 

 

Als je klikt krijg je een aanvraagformulier: 

Als lenersnummer mag je je rijksregisternummer invullen 

Boeken met een leesteken staan dus in de leeszaal en hoef je niet aan te vragen. Misschien best de plaats noteren! 

Best ook zeggen aan de leerlingen dat ze de plaats noteren. 



 

Wil je echter alleen de strips of de jeugdboeken bekijken dan kan je bovenaan een aparte collectie kiezen 

 

Bijvoorbeeld 

Jeugdbibliotheek, auteur: Bracke, Dirk! Eerst de familienaam, voornaam en niet alles typen maar de computer 

voorbeelden laten tonen.  

Hier krijg je dus wel alle auteurs en niet enkel die van de jeugd. Dat is wat vervelend. 

Boeken van de jeugdbibliotheek hebben als trefwoord “Jeugdbibliotheek (college)”. De stripbibliotheek “strips (SO)”  



 

Daar kan je Bracke, Dirk aanklikken en krijg je al zijn titels 

 


