
Boeken 

 

In de mediatheek bevindt zich ook de bibliotheek. De collectie bestaat uit verschillende 

media t.w.: boeken, dvd’s en audio-cd’s. Bij elkaar zo’n 8000 items. Behalve sommige 

naslagwerken worden al deze materialen uitgeleend. 

 Uitleenregels boeken en andere media 

• Je mag maximaal drie materialen tegelijk thuis hebben. 

• De uitleentermijn voor boeken en cd-roms is drie weken. 

• Dvd’s mag je één week meenemen. 

• Bij te laat inleveren betaal je per boek, cd-rom of dvd € 0,10 boete per dag. 

• Je mag materialen twee keer verlengen. Je hoeft dan alleen je pas mee te 

nemen, niet de materialen die je wilt verlengen. 

• Je kunt materialen gratis reserveren. Dit kan aan de balie, via de online 

catalogus of de Aura library app. Je krijgt een e-mail- of pushbericht als het 

aangevraagde materiaal voor je klaarligt. 

• Bij beschadiging of verlies van materialen wordt een bedrag in rekening 

gebracht voor herstel of vervanging. 

• Materialen mogen niet onderling worden geruild. 

• Boeken die niet mee naar huis genomen mogen worden, zoals woordenboeken, 

kunnen tegen inlevering van de schoolpas worden gebruikt tijdens de 

lessen. Deze boeken moeten dezelfde dag worden geretourneerd. 

• Regelmatig worden er rappelbrieven uitgedraaid voor leerlingen die te lang 

mediatheekmateriaal thuis hebben. Deze herinneringsbrief ontvang je via je 

PENTA e-mailadres. 

 

AURA LIBRARY APP 

Het is mogelijk de Aura App te downloaden voor Ios of Android. Met de Aura Library app 

kunnen leerlingen, docenten en medewerkers onze mediatheekcatalogus Aura Online 

altijd en overal benaderen met hun smartphone en/of tablet (iOS of Android). Een stap-

voor-stap instructie voor het downloaden van en het inloggen in Aura Library vind je op 

de website www.aura.nl. 

Voor vragen kun je terecht in de mediatheek. 

  

Met de app kun je: 

•    zien welke boeken je hebt geleend 

•    zien welke boeken te laat zijn 

•    de materialen die je geleend hebt verlengen 

•    zien hoeveel boete je nog moet betalen 

•    zien of je gereserveerde boek al binnen is 

•    zoeken in de catalogus 

•    een boek reserveren 

•    pushberichten ontvangen die melden dat een gereserveerd item klaar ligt 

 

 


