Reglement Mediatheek Grotius College
De mediatheek is toegankelijk voor alle leerlingen en medewerkers van het Grotius College.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag

8.00 – 16.00 uur

E-mail: MediatheekJ@grotiuscollege.nl

Even voorstellen
Tijdens de openingstijden van de mediatheek staan wij als medewerkers voor jullie klaar.
Heb je een vraag of ben je op zoek naar informatie of een bepaald boek? Aarzel niet om ons
aan te spreken.

Huisregels






Zonder pasje hebben leerlingen geen toegang tot de mediatheek
Het is niet toegestaan te eten of te drinken in de mediatheek
Telefoneren is niet toegestaan
Praten mag, mits op fluistertoon zodat anderen hier geen hinder van ondervinden
Bewaar waardevolle spullen in je kluisje. De school is niet verantwoordelijk voor het
zoekraken van eigendommen van leerlingen
 Leerlingen kunnen wegens overlast en/of wangedrag uit de mediatheek verwijderd
worden. De schoolpas wordt dan ingenomen en de leerling dient zich te melden bij
de afdelingsleider

Bibliotheek
Lenen is alleen mogelijk op vertoon van de eigen schoolpas. Het is niet toegestaan om op de
pas van een ander te lenen of materiaal aan anderen door te lenen. De uitleentermijn is 3
weken, verlenging is mogelijk mits het materiaal niet gereserveerd is. De uitleen is gratis
maar bij overschrijding van de uitleentermijn geldt een boeteregeling. De boete bedraagt
€ 0,10 per boek, per dag, met een maximum van € 7,50. Na het bereiken van de maximale
boete volgt een rekening waarvoor € 1,00 administratiekosten berekend wordt. Bij
zoekraken of beschadiging wordt de nieuwprijs van het boek in rekening gebracht.
De collectie van de Bibliotheek kan ingekeken worden via de Aura Catalogus die op alle
computers in de mediatheek te vinden is.

Stilteruimte
In de Stilteruimte kan in alle rust gewerkt of geleerd worden. Deze ruimte is dus niet voor
overleg.

Computers
In de Mediatheek staan 36 computers die zowel individueel als klassikaal gebruikt kunnen
worden.






Docenten reserveren computers voor hun klas in de agenda
Individuele leerlingen kunnen na inleveren van hun schoolpas een computer
gebruiken
De computers zijn bestemd voor schoolwerk, spelletjes zijn dus niet toegestaan
Voor printen moet betaald worden. Zwart/wit prints kosten € 0,05 en kleurenprints
€ 0,20.
Misbruik en/of vernieling wordt bestraft.

