Mediatheek/Studiezaalregels
Hier vind je alle informatie over het gebruik van de mediatheek en studiezaal.
De mediatheek en de studiezaal zijn toegankelijk voor iedereen die zich aan de regels kan
houden.
In de mediatheek ben je verplicht je tijd nuttig te besteden. In de studiezaal mag alleen
individueel in stilte gewerkt worden.
Schoolpas
Ieder schooljaar krijgen alle leerlingen een nieuwe schoolpas. De oude blijft geldig totdat de
nieuwe gereed is.
Je schoolpas is persoonlijk en geeft o.a. recht op het gebruik van de mediatheekvoorzieningen.
Je dient je pasje altijd bij je te hebben i.v.m. absentie en/of te laat komen.
Is je pasje kwijt of beschadigd? Dan kun je bij de balie tegen een vergoeding een nieuw pasje
aanvragen.
Openingstijden
Iedere dag van 8.00 uur tot 16.20 uur. Tijdens de pauzes is de mediatheek gesloten.
Computergebruik
1. Voor computergebruik (en de studiezaal), lever je eerst je pasje in bij de balie. Op de
computer mag alleen individueel gewerkt worden.
2. Je mag geen eigen software in de mediatheek gebruiken.
3. Het is verboden om in de instellingen van de computers wijzigingen aan te brengen.
4. Het is verboden te chatten!!
5. Tijdens het INTERNETTEN houd je je aan de zogenaamde ‘nettiquette’, d.w.z. geen
ongepast (seksistisch of racistisch) taalgebruik, of ongepaste afbeeldingen.
6. Het niet goed werken en/of beschadiging van een computer, moet onmiddellijk gemeld
worden, zodat de vorige gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden. Reparatie van bewezen
schade wordt op de veroorzaker verhaald.
Printen.
Iedereen die de ouderbijdrage heeft betaald (dus iedereen met een pasje) krijgt aan het begin
van het schooljaar een printsaldo van 10€ toegewezen. Voor zwart/wit printjes betaal je €0,10
per kant en voor printjes in kleur betaal je €0,20 per kant. Wanneer je print gaat dit automatisch
van je saldo af. Je kan bij de mediathecaris opvragen hoeveel printsaldo je nog hebt.
Wanneer je door je tegoed heen bent (lukt het niet meer om te printen) en kun je aan de balie
met contant geld je digitale printsaldo opwaarderen.
Kosten
Zwart/wit per print € 0,10
Kleurprint per print € 0,20
Snelhechters € 0,50
Insteekhoesjes € 0,10
Nieuw pasje € 2,50

Alle regels nog eens op een rij:
1. Openingstijden: 8.00 uur – 16.20 uur.
2. In de mediatheek praat je niet hardop.
3. Je jas hang je over je stoel en je tas berg je op in je kluisje, of je kunt op eigen
verantwoordelijkheid gebruik maken de tassenkast in de mediatheek.
4. In de mediatheek en in de studiezaal mag niet gegeten en/of gedronken worden.
5. In de mediatheek en in de studiezaal mag niet getelefoneerd worden. Bij overtreding van
deze regel wordt je mobieltje in beslag genomen en overgedragen aan de
afdelingsleider.
6. Op vertoon van je schoolpas mag je maximaal 3 boeken lenen. Van Nederlandse boeken mag
je maximaal 1 boek lenen. De uitleentermijn is 3 weken en je mag 1x verlengen. Boete voor te
laat inleveren is € 0,10 per boek per dag.
7. Je mag geen nieuwe boeken lenen en/of een computer gebruiken, als je nog
boeken hebt waarvan de uitleentermijn reeds verstreken is, of een boete voor te laat
inleveren hebt openstaan.
8. Bij beschadiging of verlies van mediatheekmateriaal moet een vergoeding worden betaald.
9. Voor gebruik van een computer moet je je schoolpasje inleveren bij de balie. Vergeet niet
om bij het verlaten van de mediatheek je pasje weer op te halen, anders betaal je
0,50 boete.
10. In de studiezaal wordt in alle rust gewerkt. Voor groepsopdrachten, overleg en knip/plakwerk
maak je gebruik van de aula.
Tot slot
Wij rekenen erop dat iedereen zich aan de regels houdt en zorgvuldig omgaat met alle
materialen in de mediatheek en studiezaal, zodat je een goed functionerende werkruimte hebt,
waar je met plezier rustig kunt zitten werken.
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