
Bibliotheek/ Mediatheek 

 

De bibliotheek/mediatheek is te vinden in ruimte 163 naast de 170 gang en boven de 070 gang, waar 

de docenten Nederlands hun lokalen hebben. 

Functies  

De bibliotheek/mediatheek heeft meerdere functies.  

Leerlingen kunnen hier boeken lenen. Er is een uitgebreide collectie Nederlandse literatuur, die voor 

de literatuurlijst gelezen mag worden. Daarnaast zijn er veel jeugdboeken en YADU boeken. De 

laatste afdeling is voor de leeftijdcategorie van 15 jaar en ouder. Er is een grote afdeling Engelstalige 

literatuur, maar ook twee kasten met Reading for Fun boeken. Hier vinden de leerlingen boeken, die 

op Tik Tok gepromoot worden. Verder is er Duitstalige en Franse literatuur. Belangrijk is ook de 

collectie informatieve boeken, die leerlingen kunnen lenen en gebruiken voor het schrijven van hun 

profielwerkstuk. 

 

De leerlingen kunnen tijdens de D-uren rustig werken aan hun opdrachten. Daarvoor schrijven zij zich 

van tevoren in via Magister. Zij kunnen dan ook gebruik maken van de zes computerplekken of een 

laptop lenen.  

 

Buiten de D-uren kunnen leerlingen hier ook zitten werken. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 

leerlingen om in tussenuren of na de lessen te lezen in een gezellig zithoekje.  

 

Openingstijden 

De bibliotheek/ mediatheek is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 15.30 

uur. Op donderdag is deze open van 9.00 tot 15.00 uur. 

 

Regels 

Er zijn wel aan aantal regels. 

1. Rustig werken in de bibliotheek, samenwerken mag met maximaal twee personen. 

2. Water drinken mag bij de tafels, niet bij de computers. Eten blijft in de tas. 

3. Zithoekje is gereserveerd voor leerlingen die willen lezen.  

4. Leerlingen die gewaarschuwd zijn, omdat ze hun mobiel niet voor schoolopdrachten 

gebruiken, leveren bij een tweede overtreding hun mobiel in. 

5. Voor het lenen van boeken gebruiken leerlingen hun schoolpas. 

6. De uitleentermijn is vier weken met een verlenging van nogmaals vier weken.  

7. Voor leerlingen die met een profielwerkstuk bezig zijn gelden aangepaste regels. 

8. Vanaf januari mogen eindexamenleerlingen de boeken lenen tot twee weken na het laatste 

mondeling. Daarna gelden dezelfde regels wat betreft boetebedrag. 

9. Het boetebedrag is €0,20 per dag per boek met een maximum van €5,00 per boek. 

10. Boetes kunnen worden weggelezen in de bibliotheek, gepind of contant betaald worden. 



11. Weglezen houdt in, dat leerlingen afhankelijk van de hoogte van het boetebedrag een half, 

een heel of twee lesuren in de bibliotheek lezen. 

12. Bij weglezen boete leveren leerlingen hun mobiel in. 

13. Een leerling die een boek heeft dat al ingeleverd had moeten worden, mag niet opnieuw een 

boek lenen. 

14. Leerlingen, die een laptop willen lenen, leveren hun schoolpas in en anders een 

identiteitskaart of hun mobiel. 

 

 

 

 

 


