
Huisregels mediatheek 

• De mediatheek is bedoeld voor schooldoeleinden.  
Eten en drinken is niet toegestaan.  
In de mediatheek werk je in stilte of op fluistertoon. 
Als je gezellig wilt kletsen of eten/drinken, dan ga je naar de kantine of 
naar buiten. 

• De computers in de mediatheek zijn bedoeld voor studie.  
De medewerkers van de mediatheek kunnen steekproefsgewijs 
meekijken op de beeldschermen. Zij kunnen je aanspreken als blijkt dat 
je andere dingen aan het doen bent.  
Dit laatste geldt ook voor eigen device (smartphone/laptop/iPad) 

• Bij binnenkomst hang je een eventuele jas aan de kapstok in de hal en 
een tas zet je op de grond bij je werkplek.  
Bij het verlaten van de mediatheek laat je de werkplek opgeruimd achter 
en schuif je je stoel onder de tafel. 

• Alle schoolregels gelden ook in de mediatheek! 
 

Uitleenregels mediatheek 

• Materialen worden uitgeleend met een leerlingpas of via de barcode van 
de Aura Library App. Je krijgt om de 2 jaar een persoonlijke leerlingpas 
met pasfoto. Als je deze pas verliest, kan je tegen betaling van € 5,- in de 
mediatheek een vervangende pas kopen. 

• Alle leerlingen kunnen in de mediatheek gratis boeken, dvd’s etc. lenen 
met hun eigen leerlingenpas of via de Aura Library App. 

• Er mogen 6 boeken + 2 dvd’s op je naam staan. 
• De uitleentermijn is voor boeken 6 weken, voor de overige materialen is 

de uitleentermijn 1 week!  
Wil je een boek langer houden dan kun je deze zelf 1x verlengen in Aura 
of via de Aura Library App.  
Maar je bent ook welkom aan de balie in de mediatheek. Wij helpen je 
graag. Een tweede keer verlengen kan uitsluitend aan de balie. 

• De datum waarop een item moet worden ingeleverd, wordt met een 
stempel aangegeven in de binnenkant van de omslag.  
Als de inleverdatum nadert, ontvang je van ons een inleverattentie op je 
schoolmail.  
 



Bij te laat terugbrengen van je boek/dvd moet je € 0,10 boete per 
boek/dvd per werkdag betalen. Wanneer er een brief naar het huisadres 
wordt verstuurd, brengen wij per brief € 1,60 administratiekosten in 
rekening. 

• Is een boek zoekgeraakt of kapot dan zal de leerling op wiens pasje het 
boek staat de schade moeten vergoeden. De vervangingskosten voor een 
boek zijn € 10,00. 

• Is een boek/dvd al uitgeleend, dan kun je deze kosteloos reserveren aan 
de balie in de mediatheek, maar ook via de Aura Library App! 

 

 


