Deze folder geeft informatie over de
mediatheek van de school.
Als leerling van het Vechtdal College
Ommen kun je gratis gebruik maken van
de mediatheek.

Algemeen
•

•

•

De mediatheek is er om je te
helpen bij je studie. Je kunt er
boeken lenen, reserveren en digitale
bestanden raadplegen. Ook is er de
gelegenheid om buiten de lesuren
zelfstandig aan de slag te gaan met
je huiswerk.
Openingstijden mediatheek:
maandag
8.30 - 15.00 uur
dinsdag
8.30 - 15.00 uur
woensdag 8.00- 16.00 uur
donderdag 8.30 - 15.00 uur
vrijdag
gesloten

Alle leerlingen ontvangen aan het begin
van het schooljaar een nieuwe
mediatheekpas. Je bewaard en gebruikt
de oude mediatheekpas tot je een
nieuwe pas hebt ontvangen.
Vanaf het moment dat de nieuwe
mediatheek pas is uitgereikt, kunnen er
geen boeken meer geleend of verlengd

worden zonder mediatheekpas dit geldt
dan voor alle leerlingen.
Bij openstaande boetes kunnen er
geen boeken geleend.

• Met de mediatheekpas kunnen er ook
boeken geleend en teruggebracht in
de Bibliotheek Ommen (in de Carrousel)
of in de Bibliotheek in je eigen
woonplaats.

Uitleenreglement
• De uitleentermijn is drie weken
•
•
•
•

Catalogus
De mediatheek heeft een online catalogus.
Met deze catalogus kun je zien of een bepaald
boek aanwezig is in de mediatheek of dat het
boek op dat moment is uitgeleend.
Boeken die zijn uitgeleend kunnen gereserveerd
worden.
Aanmelden met je gebruikersnaam dit is
(= je pasnummer beginnend met 9084……….)

•
•

Gedragsregels
•

Wachtwoord kan aangevraagd met de
gekoppelde schoolmail
leerlingennummer@vechtdalcollege.nl

•

Ophaallocatie voor gereserveerde boeken in
andere bibliotheken is in Bibliotheek Ommen
te vinden in de Carrousel.

•

Catalogus - SG Vechtdal College
Zoeken in Catalogus Mediatheek

Op vertoon van je eigen mediatheekpas
kun je boeken lenen.
Voor boeken die te laat worden
ingeleverd wordt een boete van € 0,10
per schooldag in rekening gebracht.
De boeken mogen niet onderling worden
geruild.
Bij verlies of beschadiging van boeken
wordt een minimaal bedrag van
€ 15- in rekening gebracht voor herstel
of vervanging.
Een vervangende mediatheekpas
kost € 2,50
Alle geleende boeken moeten aan het
einde van het schooljaar ingeleverd zijn.

•

•
•

Tassen en jassen blijven buiten de
mediatheek op het daarvoor bestemde
tassenrek in de hal.
Eten en drinken is niet toegestaan in de
mediatheek.
Games en andere sociale media zijn in
de mediatheek niet toegestaan.
Je vertoont normaal en fatsoenlijk
gedrag, ook bij het surfen op internet.
In de mediatheek wordt rustig gewerkt,
overleg mag alleen op fluistertoon.
Ook laat je je werkplek netjes achter
voor de volgende leerling.

Computergebruik
▪

In de mediatheek staan vaste
computers voor individueel
gebruik.

•

Wanneer je gebruik wilt maken van een
computer, vraag je hiervoor eerst
toestemming aan de balie.

▪

Computergebruik is alleen
toegestaan voor schoolwerk.

▪

Alle computerhandelingen
kunnen gecontroleerd worden.

▪

Wanneer er voor een schoolopdracht
geluid nodig is, gebruik je hiervoor je
eigen koptelefoon of “oortjes”.

Databanken op school te raadplegen:
▪
▪
▪
▪

Krantenbank
Literom Online
Uittrekselbank
Uittrekselbank Jeugd

Mediatheek

De mediatheek is een mooie ruime en moderne
ruimte en is te vinden op de 1e verdieping
“het hart” van de school.
Veel leerlingen zijn tegelijk aan het werk in de
mediatheek, dat kan alleen als iedereen zich
aan de regels houdt.

Heb je hulp nodig bij het kiezen van boeken of
zoeken van informatie in de mediatheek vraag
het ons.

Medewerkers mediatheek:
Mw. H. Hogenkamp
h.hogenkamp@vechtdalcollege.nl
Mw. J. van den Berg
j.vdberg@vechtdalcollege.nl

Een werkplek voor iedereen
Graag tot ziens in de mediatheek
(1ste verdieping van de school)
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