Huisregels mediatheek

augustus 2018

De mediatheek is een plaats waar iedere leerling rustig moet kunnen studeren.
Dat lukt alleen als het stil is. Stoor een ander dus niet!
I.

Algemeen
1. De mediatheek is dagelijks open van 08.30 tot 16.30 uur.
2. De mediatheek is een plek om te studeren en te werken voor school. Praten
mag, maar alleen erg zachtjes.
3. Van 08.30 tot 16.30 uur kun je boeken lenen en gebruik maken van het
kopieerapparaat. Boeken lenen kan alleen met je eigen schoolpas.
4. In principe kent de mediatheek een vrije inloop.
5. Je tas moet worden opgeborgen in je kluisje of in de speciale tassenvakken in
de mediatheek. Wat je nodig hebt, neem je mee naar je tafeltje waar je wilt
werken. Als het echt nodig is, mag je tussendoor in stilte andere boeken gaan
pakken.
6. Verplaats geen meubilair.
7. Je mag niet eten of drinken in de mediatheek. Kauwgom is verboden.
8. Als je uit de mediatheek wordt verwijderd, meld je je meteen bij de
afdelingsleider.
9. Als je je schoolpas kwijt bent, kun je een nieuwe bij de administratie
aanvragen. De kosten bedragen € 10,00.
10. De “Gedragsregels voor een goede gang van zaken” zijn, vanzelfsprekend,
tevens van toepassing op de mediatheek.

II.

Computergebruik
1. Computers in de mediatheek zijn voor je studie, niet om spelletjes op te doen.
2. Als je een computer wilt gebruiken, meld je je eerst met je schoolpas, bij de
balie. Voor de registratie wordt je pas ingenomen. Je krijgt een computer
toegewezen en je kunt aan de slag.
3. Als je klaar bent, meld je dit bij de balie en krijg je je pas terug.
4. Als de computer niet goed blijkt te werken, meld je dit meteen bij de balie.
Anders kun jij voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld!
5. Het gebruik van internet is gratis. Je mag e-mail gebruiken (voor
schoolzaken), “chatten” e.d.is echter niet toegestaan.
6. Er mogen maximaal 2 leerlingen aan één computer werken.

III.

D-uren
Voor leerlingen van de bovenbouw die tijdens een "D-uur" in de mediatheek willen
werken, geldt bovendien het volgende:
1. In de mediatheek gelden de normale lestijden. Als je onverhoopt te laat bent,
mag je alleen binnen met een te-laat-briefje van de conciërge.
2. Aan het begin van het D-uur lever je je schoolpas in bij de balie. Pas als de
zoemer is gegaan, kun je je pas weer ophalen.

N.B.

Zolang er nog geen nieuwe pasjes zijn, worden de schoolpasjes van het vorig
schooljaar gebruikt.

