
Computers 

 De mediatheek beschikt over 64 computers. 

 Wil je op de computers werken dan moet je je schoolpas inleveren bij de balie. Je 

krijgt hiervoor een plaatsbewijs. De kleur van dit plaatsbewijs verwijst naar de 

kleur van het computereiland waar de jou toegewezen computer staat. Ben je 

klaar, dan meld je je af bij de balie en ruilen we het plaatsbewijs weer om tegen 

je pas. 

 Printen kan in kleur en zwart-wit. Prijs zwart-wit € 0.05, kleur € 0.10 per pagina. 

 Elke leerling heeft aan het begin van het schooljaar € 5,- printtegoed op zijn 

account staan. Is je printtegoed op, dan kun je aan de balie van de mediatheek 

printtegoed bijkopen. Het minimumbedrag waarmee je kunt opwaarderen is € 1,-. 

Een eindexamenleerling ontvangt geen printtegoed aan het begin van het 

schooljaar. Deze leerling maakt eerst het resterende bedrag op en kan vervolgens 

printtegoed bijkopen. 

 Wil je geluid, neem dan zelf je hoofdtelefoon mee. Voor € 1.00 kun je ook een 

hoofdtelefoon kopen. 

 Het is niet toegestaan om programma’s te installeren. 

 De computers mogen alleen gebruikt worden voor huiswerk, opdrachten en 

andere zaken betreffende school. 
 Het is mogelijk een USB-stick te lenen om tijdelijk grote bestanden op te slaan. 

Op de computers in de mediatheek en in de computerlokalen staat het programma 

Insight geïnstalleerd. Dit programma geeft ons de mogelijkheid een goede controle uit te 

voeren op alle computers. Via een beeldscherm op de balie kunnen we alle schermen 

bekijken en eventueel ingrijpen als dit nodig mocht zijn. Ook is het mogelijk te 

communiceren met een of meer computers. 

De mediatheek beschikt over verschillende online abonnementen.  

Namelijk: 

LiteRom – JeugdliteRom - FictieRom – Uittrekselbank – Uittrekselbank Jeugd - 

de Actuele Documentatiebank en de cd-rom School Literary Reviews. Je kunt al 

deze programma’s raadplegen op de computers op school. Je vindt ze onder: 

start – programma’s – mediatheek. 

 


