
Algemene regels.  
 De mediatheek is bestemd voor leerlingen die in rust willen werken of lezen.   

 In de mediatheek mogen geen tassen naar binnen. Bij de ingang staat een tassenkast, 

daarin doe je je tas wanneer je in de mediatheek bent.  

 Je mag in de mediatheek niet eten en drinken.  

 Het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen, fotograferen of privé gebruik is 

niet toegestaan. Muziek luisteren met koptelefoon mag wel, zolang het niet storend 

is voor anderen.  

  

Uitleenregels.  

 Lenen alleen op vertoon van schoolpas.  

 Bij verlies van je schoolpas kun je in de mediatheek voor € 1,50  een pas laten maken.  

 Je mag maximaal zes materialen tegelijk thuis hebben.  

 De uitleentermijn voor boeken is drie weken.  

 Verlengen is  twee maal mogelijk, mits het boek niet gereserveerd is.  

 Naslagwerken worden niet uitgeleend.  

 Via de mediatheekcatalogus Aura Online (klik hier)  kun je je aanmelden als 

gebruiker. Vervolgens kun je dan materialen verlengen en uitgeleende boeken 

reserveren.  

 Reserveren van uitgeleende titels is gratis. Je krijgt een e-mailbericht als het 

aangevraagde boek voor je klaarligt.  

 Bij te laat inleveren betaal je € 0,05 per (school)dag.  

 Ter vervanging van niet ingeleverd materiaal ontvangt de leerling een rekening.  

 Bij beschadiging of verlies brengen wij een bedrag in rekening voor herstel of 

vervanging.  

 Boeken mogen niet onderling worden geruild.  

 De eerste herinneringsbrief voor leerlingen die te lang hun boeken hebben geleend 

sturen wij naar het school e-mailadres. De volgende herinneringsbrief sturen wij per 

post naar de ouders van de leerling.  

  

Computerregels.  

 Computers mag je  alleen voor schooldoeleinden gebruiken.   
 Wil je op de computer werken dan lever je je schoolpas in bij de balie. Je ontvangt 

dan een “plaatskaartje” met een nummer dat verwijst naar de computer waarop je 

mag werken. Wanneer je klaar bent, ruil je dit “plaatskaartje” weer om tegen je 

schoolpas.  

 Bij verlies van het plaatskaartje betaal je € 1,50.  

http://deringvanputten.auralibrary.nl/auraic.aspx
http://deringvanputten.auralibrary.nl/auraic.aspx


 Maximaal twee leerlingen achter één computer  

 Printen kan in kleur of zwart-wit. Een kleurenprint kost € 0,10 per stuk, een zwart-wit 

print kost € 0,05 per stuk.  

 Op de baliecomputers staat het programma “Net Control” geïnstalleerd. We kunnen 

alle schermen bekijken en eventueel ingrijpen als dit nodig mocht zijn.  

Overige mediatheekdiensten  
  
Mapjes  

 Snelhechters € 0,15  

 Insteekhoes € 0,10  

 Showmapje € 0,10  

  

Inbinden  

Je kunt je verslag of werkstuk op twee manier laten inbinden:  

 Thermisch  € 1.50  

 Ringband    € 1,50  


