Hondsrug College

		

Lezen

is dromen met open ogen.

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

De Mediatheek
In gebouw De Marke op de eerste verdieping is de Mediatheek van het Hondsrug College (de trap bij
de schoolzaal op, linksaf en dan aan het einde van de gang). Dit is een ruimte waar je kunt studeren,
computers kunt gebruiken en waar je boeken kunt lenen. Een soort bibliotheek dus.
In de Mediatheek is elke dag een
mediathecaris aanwezig. Zij kan je helpen
bij het zoeken naar boeken of informatie
en kan je tips geven over het zoeken naar
informatie op internet.
In de Mediatheek heb je:
•
Ruimte om in alle rust te studeren
•
Een leestafel
•
Een loungehoek
•
Computers
•
Een grote collectie boeken
•
Informatievoorziening
•
Zitplaatsen om in groepjes te werken
•
De mogelijkheid om je verslagen uit
te werken en te printen.
•
Boeken die je, net als in de gewone
bibliotheek, kunt lenen.

Als je gebruik maakt van de Mediatheek,
hebben we daar wel een paar regels
voor.
In de mediatheek:
•
Houden we rekening met elkaar.
•
Eten en drinken we niet (dit kan in de
schoolzaal).
•
Wordt alles na gebruik netjes terug
gezet.
•
Wordt in alle rust gewerkt en
overlegd.
•
Zijn de computers bedoeld voor
schoolzaken.
•
Worden de boeken op tijd
teruggebracht.
•
Zorg je ervoor dat de boeken
onbeschadigd en schoon blijven.

i

De Mediatheek is geopend op elke
schooldag van 9.30 tot 12.30 uur.
Na sluitingstijd staat er een krat op de
gang waar je je boeken kunt inleveren.
Deze wordt dagelijks geleegd.

Tip: Zorg ervoor dat je je boek een dag van tevoren in het
krat legt zo voorkom je een boete.

Aura Library
De Mediatheek heeft ook een eigen app. Dat
is Aura Library. Je kunt deze downloaden in de
appstore.
Wat kun je met Aura library?
In deze app kun je onder meer vinden welke
boeken we hebben, welke binnen staan en
waar deze staan.
Je kunt Aura library gebruiken voor:
•
Boeken opzoeken en kijken of ze aanwezig
zijn
•
Boeken reserveren
•
Het verlengen van je boek. Zo voorkom je
een boete
Heb je vragen of hulp nodig bij de app kom
dan bij ons langs of stuur een mail naar:
mediatheek@hondsrugcollege.nl

Als je een boek leent, dan zijn hier ook een
paar afspraken voor.
Uitleenperiode
Je kunt elke keer zoveel boeken lenen als je wilt
voor een periode van 4 weken. Het boek wordt
uitgeleend op je leerlingnummer. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het geleende boek en
dat het op tijd weer terug komt, zodat andere
leerlingen het boek ook weer kunnen lenen.
Vergoeding
Je kunt 1x je boek verlengen. Ben je te laat met
het verlengen of heb je je boek niet op tijd
ingeleverd vragen wij een vergoeding van €
0,05 per dag per geleend boek.
Zoekgeraakte of beschadigde boeken
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle geleende
boeken. Als je je boek verliest of beschadigt
betaal je voor de vervanging van het boek.

Meer informatie:
Veel informatie vind je op de pagina: https://
hondsrugcollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx
En op onze facebookpagina: https://nl-nl.
facebook.com/HondsrugcollegeMediatheek/
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