
 In de mediatheek gelden de algemene 

gedragsregels van OBC Bemmel. 

 Voor het gebruiken van een pc lever 

je je schoolpas in. Er mogen maximaal 2 

leerlingen aan 1 pc. Beide leveren hun 

pas in. 

 Er wordt rustig gewerkt. Je praat 

op fluisterniveau. Zodra je klaar bent laat 

je je werkplek netjes achter. 

 Tassen berg je op in de kluisjes 

tegenover de mediatheek. Op locatie 

Essenpas zet je je tas direct om de 

hoek in de mediatheek. 

 Etenswaren, snoep en drankjes 

mogen de mediatheek niet in. 

 De mediatheek is een werk-

ruimte , pauzeren doe je in de aula. 

 Mobiele telefoons mogen 

alleen voor schooldoeleinden    

gebruikt worden. 

Haal meer uit de mediatheek: 

lezen, leren, informeren 

mediatheekheister@obcnet.nl 

mediatheekessenpas@obcnet.nl 

 

Huisregels: 

 

Mediatheek 

Regelmatig zijn grote groepen leerlingen 

tegelijk aan het werk in de mediatheek. 

Dat kan alleen als iedereen zich aan de 

regels houdt zoals die in deze folder 

staan beschreven. Wie zich niet aan deze 

regels houdt, wordt weggestuurd.  

 

Heb je hulp nodig bij het zoeken van 

boeken of informatie in de mediatheek, 

weet je iets niet, of kun je het niet     

vinden; vraag het ons!  

Het mediatheekteam  

Openingstijden Heister:  

maandag:   8.15 tot 16.00 uur 

dinsdag:   8.15 tot 15.10 uur 

woensdag:   8.15 tot 16.00 uur 

donderdag: 8.15 tot 16.00 uur 

Vrijdag:   8.15 tot 16.00 uur 

Openingstijden Essenpas:  

maandag:  8.15 tot 16.00 uur 

dinsdag:  8.15 tot 12.25 uur 

woensdag: 8.15 tot 16.00 uur 

donderdag: 8.15 tot 16.00 uur 

Vrijdag:  8.15 tot 15.10 uur 
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Computergebruik: 

In de mediatheek staan computers voor 

individueel gebruik.  

Iedere nieuwe leerling krijgt van onze ICT 

een persoonlijke inlogcode met        

wachtwoord voor. Bewaar dit wachtwoord 

goed! Alle leerlingen hebben het  

Office365-pakket tot zijn/haar  

beschikking. Computergebruik is alleen 

toegestaan voor schoolwerk.  

Alle computerhandelingen kunnen        

gecontroleerd worden. Let op: Alle email 

binnen school wordt verzonden via  

Office365. Jouw emailadres is:  

[leerlingnummer]@obcnet.nl 

WELKOM! 

OBC Bemmel heeft op beide locaties een 

mediatheek. Deze folder is van toepassing 

voor beide locaties. 

Algemeen: 

De mediatheek is er om je te helpen bij je 

studie. Je kunt er boeken, tijdschriften,   

studieboeken etc. raadplegen en lenen. Op 

de computer kun je o.a. met online        

naslagwerken en op het internet werken. 

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas.  

Met deze pas kun je boeken lenen, gebruik 

maken van de computers en alle betalingen 

verrichten binnen de school. Wanneer je 

deze pas kwijt bent kun je een nieuwe   

aanvragen in de mediatheek. De pas is 2 

schooljaren geldig. 

De mediatheek beschikt over een printer/

kopieermachine. Met je schoolpas kun je 

deze machine gebruiken. Het tegoed kun je              

opwaarderen in de aula. Catalogus: 

De mediatheek heeft een digitale catalogus. Met 

deze catalogus kun je snel en veel informatie    

vinden door bv. te zoeken op auteur, titel en    

trefwoord.  

Via de schoolwebsite is deze catalogus online           

beschikbaar.                                                          

Uitleen: 

Alléén op vertoon van je eigen leerlingpas 

kun je boeken lenen. Je bent zelf verant-

woordelijk voor alles wat op jouw pas     

geleend is. 

Het maximale aantal items dat je mag lenen is 6 

stuks. 

De uitleentermijn is 3 weken.  Je mag het boek 

verlengen mits het boek niet voor iemand anders 

gereserveerd is. Verlengen kun je zelf via de     

online-catalogus (‘Mijn Auraspace’) of in de       

mediatheek.  

Breng je een boek te laat terug berekenen wij een 

boete van €0,10 per item per dag. Wij sturen    

regelmatig berichten om je eraan te herinneren de 

spullen terug te brengen. 

Kwijtgeraakte of beschadigde materialen worden 

altijd  in rekening gebracht. 

Materialen die uitgeleend zijn, kunnen              

gereserveerd worden in de mediatheek of via de 

Online-catalogus. Zodra het gereserveerde boek 

binnen komt, krijg je bericht via een email. Het 

blijft één week voor je klaarstaan.  

Maak een account aan 

in ‘Mijn AuraSpace’ en 

je krijgt toegang tot je eigen gegevens: 

geleende boeken, inleverdata, etc. Ook 

kun je hier boeken verlengen (als ze nog 

niet te laat zijn!) en reserveren.  

Ga naar www.obc-bemmel.nl ->inloggen -

>digitale mediatheek -> Mijn AuraSpace 

en maak een account aan. 


