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MEDIATHEEK

Openingstijden: dagelijks van 8.15 uur tot 16.15 uur
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Wat kun je doen in de mediatheek?

Toegang
Om toegang te krijgen tot de 
mediatheek, heb je een 
leerlingenpas nodig. 

Studieruimte
De mediatheek is een rustige plek 
waar je kunt studeren en werken. 
Dit kan individueel, maar ook in 
kleine groepjes. Je kunt hierbij 
ook gebruik maken van de 
computers.

Beheer mediatheek
Een vaste medewerker 
beheert de mediatheek, met 
ondersteuning van een team 
vrijwilligers. Heb je vragen? 
Dan staan we voor je klaar in de 
mediatheek. 

Regels
Praten mag, maar wel zachtjes, 
zodat je anderen niet stoort. 
Eten en drinken is niet toegestaan.

Computergebruik
In de mediatheek staan 
computers die leerlingen kunnen 
gebruiken voor schoolwerk en 
voor printopdrachten. Je kunt de 
computers gebruiken door in te 
loggen met je leerlingnummer en 
het wachtwoord dat je van school 
hebt gekregen. Denk eraan dat je 
na gebruik weer uitlogt!

Printen en kopiëren
De kosten bedragen (per kantje):

A4 zwart-wit € 0,05
A4 kleur € 0,20
A3 zwart-wit  € 0,10
A3 kleur  € 0,40



Lenen en reserveren

Lenen & reserveren
In de mediatheek kun je boeken 
lenen. Dit kan voor een periode 
van drie weken. Daarna heb je de 
mogelijkheid de uitleentermijn 
nog twee keer te verlengen. Als 
het boek door een andere 
leerling gereserveerd is, kun je het 
helaas niet meer verlengen.

Je kunt 4 boeken tegelijk lenen.
Een boek reserveren kan bij ons 
aan de balie. Zodra het boek 
beschikbaar is, sturen wij je een 
bericht. We houden het boek 
vervolgens een week voor je 
apart. Daarna vervalt de 
reservering.

Aura Library App
Ook is het mogelijk van alles te 
regelen met de Aura Library App 
of via onze website Aura Online 
(hiervoor kun je een account 
aanmaken). ‘Aura Online’ is te 
bereiken via onze website 
www.emmauscollege.nl.

Herinnering
Tegen het einde van de 
uitleenperiode sturen wij je een 
herinnering. Zorg ervoor dat je je 
boeken op tijd inlevert/verlengt. 
Zo voorkom je een boete. 

Kosten
Wanneer je een boek toch te 
laat inlevert, bedragen de kosten 
€ 0,10 per schooldag per boek 
(weekenden en vakanties tellen 
hierbij niet mee). 

Wanneer het verschuldigde 
bedrag oploopt tot boven de 
€ 1,00 kun je helaas geen boeken 
meer lenen totdat het bedrag is 
betaald. Kosten kunnen met je 
leerlingpas aan de balie worden 
voldaan.

Boek kwijt/beschadigd
Meld het zo snel mogelijk 
wanneer je een boek kwijt bent. 
We zorgen er dan voor dat de 
kosten voor ‘te laat inleveren’ 
worden stop gezet. Jouw boete 
loopt daardoor niet onnodig hoog 
op. Als een boek ernstig 
beschadigd of kwijt is, zijn wij 
helaas genoodzaakt kosten in 
rekening te brengen, zodat wij het 
boek kunnen vervangen.
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