Quintus Nieuws

Special Mediatheek

Mediatheek op Quintus
Onze mediatheek bevindt zich op het atheneum eerste fase
leerplein op de eerste verdieping.
Op vertoon van de Nassaupas of Aura Library app kunnen
leerlingen hier boeken lenen.
De mediatheek is van maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Mevrouw Stenveld en meneer De Goojer zijn de vaste medewerkers in de mediatheek. Zij worden ondersteund
door een aantal vrijwilligers.
Aanbod
Onze mediatheek heeft het volgende aanbod:
 Nederlandse jeugdboeken en romans;
 Leesboeken en romans in het Duits, Engels en Frans;
 Woordenboeken, atlassen en BINAS.
Lenen van boeken
Boeken kunnen uitsluitend geleend worden tijdens de openingstijden van de mediatheek. Je kunt alleen boeken
lenen met de schoolpas of met de Aura Library app (meer informatie staat op blz. 3 van deze nieuwsbrief).
Inleveren van boeken
Boeken kunnen altijd worden ingeleverd. Dus ook buiten de openingstijden van de mediatheek in de daartoe
bestemde brievenbus.
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Informatie over het lenen van boeken en boetes
Na een experiment van twee jaar met een boetevrije mediatheek,
hebben we besloten toch weer boetes te gaan innen.
En wel om de volgende redenen:
 Geleende boeken werden steeds later teruggebracht,
ondanks herhaalde verzoeken ze in te leveren.
Veel boeken werden helemaal niet ingeleverd.
 Reserveren van boeken door leerlingen had hierdoor
eigenlijk geen zin meer.
 We waren genoodzaakt een groot deel van ons budget te
besteden aan het aanschaffen van veelgevraagde
boeken, omdat deze permanent waren uitgeleend.

Romans/leesboeken/Informatieboeken






Een boek kan 3 weken geleend en 3 keer verlengd worden. De maximale uitleentermijn is dus 9 weken.
Verleng de boeken op tijd! Na het verlopen van de inleverdatum begint de boete te lopen.
Verlengen kan via de Aura Library App of bij de balie van de mediatheek.
Wanneer een boek gereserveerd is, kan de uitleentermijn niet verlengd worden.
Er mogen maximaal 6 boeken geleend worden.
De boete op het te laat inleveren bedraagt € 0,05 per boek per dag (weekenden en vakanties tellen niet
mee).

Stageboekjes (Engels onderbouw)






Een boek kan 3 weken geleend en 3 keer verlengd worden. De maximale uitleentermijn is dus 9 weken.
Verleng de boeken op tijd! Na het verlopen van de inleverdatum begint de boete te lopen.
Verlengen kan via de Aura Library App of bij de balie van de mediatheek.
Wanneer een boek gereserveerd is, kan de uitleentermijn niet verlengd worden.
Er mag maximaal 1 Stageboek geleend worden.
De boete op het te laat inleveren bedraagt € 0,05 per boek per dag (weekenden en vakanties tellen niet
mee).

Woordenboeken/Atlassen/BINAS




Deze worden geleend voor één dag. Ze moeten dus dezelfde dag teruggebracht worden.
Het maximale aantal is 2.
De boete op het te laat inleveren bedraagt € 2,50 per boek per dag.
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Rappelleren
Om je te helpen herinneren dat de leentijd (bijna) is verstreken, sturen de medewerkers van de mediatheek vier
berichten:
 Vlak voordat het boek ingeleverd moet worden, ontvangt de leerling een ‘bijna-te-laat’ mail.
 In de eerste week dat het boek te laat is, ontvangt de leerling een 1e rappelbrief per e-mail. Vanaf dit
moment kan de leerling niet meer lenen.
 In de tweede week dat het boek te laat is, ontvangt de leerling een 2 e rappelbrief per post, met het
boetebedrag verhoogd met administratiekosten.
 In de derde week dat het boek te laat is, ontvangen ouders/verzorgers van de leerling een 3 e rappelbrief
per post. Daarin staat het vervangingsbedrag van het/de boek(en), verhoogd met administratiekosten.
Wanneer het boek alsnog wordt ingeleverd, vervallen de vervangingskosten. De boete en de
administratiekosten moeten wel worden voldaan.
Let op:





Wanneer het boek kwijt is of beschadigd is, moet het worden vergoed. Hierbij rekenen we de nieuwprijs.
Boetes worden alleen berekend over de dagen dat de school geopend is.
Boetes en boekvergoedingen kunnen contant of per PIN betaald worden in de Mediatheek.
Het kan zijn dat de mails in de spam terechtkomen.

Online catalogus
Via de online catalogus van Aura of de Aura Library app kun je op je smartphone of tablet boeken zoeken,
reserveren en verlengen. Ook kun je je leenhistorie bekijken en recensies schrijven.
De catalogus kun je altijd raadplegen. Je vindt de catalogus via de
Aura Library app of via de schoolwebsite:
https://quintus.nassaucollege.nl. Ga naar leerlingen ->
mediatheek en klik op het plaatje dat je hiernaast ziet.

Aura Library app
De Aura Library app is te vinden in de App store (iPhone/iPad),
Google Play (Androïd) of Microsoft store (Windows Phone), zoek
op aura Library, download de app en maak een account aan met
je leerlingnummer en een zelfgekozen wachtwoord (dus niet het
schoolwachtwoord).
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Website
Op de website van locatie Quintus, https://quintus.nassaucollege.nl/leerlingen/mediatheek, staat onder het
kopje ‘leerlingen’ ook informatie over onze mediatheek. Ook deze nieuwsbrief is daar te vinden.
Contactgegevens
Heb je vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de medewerkers van de
mediatheek. Zij helpen je graag!
E-mailadressen:
Dhr. De Gooijer: goa@dr.nassaucollge.nl
Mw. Stenveld: stj@dr.nassaucollege.nl
Telefonisch:
0592-333 130 (vragen naar mediatheek)
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