Openingstijden mediatheek
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 14.30 uur

Huisregels








Jassen en tassen zijn in de mediatheek niet toegestaan
Eten en/of drinken is verboden
Praat zachtjes, zodat anderen daar geen hinder van hebben
Aan de bibliotheekkant mag niet gesproken worden
Geen computerspelletjes spelen
Geen sites aanklikken die niet voor school zijn
Geen foto’s maken

Leerlingen die zich niet aan deze regels houden, kunnen de toegang
tot de mediatheek worden ontzegd.

Onze mediatheek bestaat uit twee delen

 Het bibliotheekgedeelte met boeken, tijdschriften en
naslagwerken
 Het computergedeelte met 26 computers

Wie mogen er in de mediatheek?

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de bibliotheek.
Alle leerlingen mogen in de studieruimte rustig werken.
Alleen bovenbouw leerlingen mogen gebruik maken van de
computers.

Informatie over de bibliotheek

Alle leerlingen mogen boeken uit de bibliotheek lenen.
Hiervoor dienen zij een bibliotheekpas te overhandigen.
De uitleentermijn is drie weken. Verlenging is mogelijk.
Het is niet toegestaan om op de bibliotheekpas van een ander te
lenen.
Als lener ben je aansprakelijk voor de geleende materialen. Bij
zoekraken wordt € 12,50 in rekening gebracht.

Hoeveel mag er worden geleend?

Leerlingen van de klassen 1 t/m 4 mogen per vak 2 boeken lenen.
Leerlingen van de klassen 5 en 6 mogen per vak 4 boeken lenen.

Naslagwerken

Naslagwerken, waaronder o.a. encyclopedieën, woordenboeken,
atlassen e.d., kunnen in de bibliotheek worden geraadpleegd. Deze
worden niet uitgeleend.

De Te Laatlijst

Wanneer leerlingen te laat zijn met het inleveren van hun boeken
komen zij op de Te Laatlijst. Deze lijst hangt op de deur van de
mediatheek, in lokaal 01 en op het roosterbord. Tegenwoordig staat
de Te Laatlijst ook op Magister onder ELO, studiewijzers,
leerlingenruimte, mediatheek.
Lever de boeken op tijd in! De boete bedraagt € 0,05 per boek per
dag.

Uittreksels en recensies

Voor uittreksels en recensies staan in het bibliotheekgedeelte de
naslagwerken ter inzage in de kast.
Voor uittreksels en recensies op internet kun je naar “de
knipselkrant” en “literom”. Te vinden onder: start: alle
programma’s: alle vakken: Nederlands: Uittrekselbank/LiteRom
Nederlands of door middel van deze linkjes:
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/
http://literom.knipselkranten.nl/literom/IndexJs?

Nieuwe aanwinsten

Nieuwe boeken zullen op de aanwinstenlijst te zien zijn. Deze lijst
zal maandelijks worden getoond op Magister onder ELO,
studiewijzers, leerlingenruimte, mediatheek.

Printen en kopiëren

In de bibliotheek kunnen leerlingen een printpas halen.
De eerste printpas wordt elk jaar door de school verstrekt.
De tweede pas kost € 2,50. Op elke printpas staan 50 printjes. De
kopieermachine staat voor de kamer van dhr. Feenstra.

