
     
 

MEDIATHEEKREGELS 
  
 Openingstijden   
 
     De mediatheek is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur. 
     Op donderdagen om 10.00u geopend. 
     Gesloten van 12.30 uur tot 13.00 uur 

     
Algemeen 

 
Voor toegang tot de mediatheek, voor wat dan ook, heb je je pas nodig. Die lever je 
direct in bij de balie. 
Eten, drinken, bellen en gebeld worden is niet toegestaan. 
Petten, mutsen ed. horen niet op je hoofd, je tas zet je in de vakkenkast   
of, eventueel, achter onze balie.   
Je mag best naar muziek luisteren, maar wel zo dat een ander dat niet kan         
horen. 
In de mediatheek gedraag je je altijd rustig. Je hoeft niet te fluisteren, maar     
wel zachtjes praten. 
Wanneer je een boete hebt, mag je niet in de mediatheek komen om te  
werken of om iets te lenen. Je moet eerst de boete betalen. 
Bij ongepast (leen)gedrag nemen de mediatheekmedewerkers maatregelen. 

 

     Lenen 
 

Je mag 6 materialen lenen, waarvan maximaal 1 Frans en 1 Engels niveau-boekje. 
 

Uitgeleende boeken kunnen worden gereserveerd.  
 

Uitleentermijn voor boeken is 3 weken. Verlengen mag maximaal 2 keer.  
 

Boete bij te laat inleveren is € 0,20 per boek per schooldag.  
Vakanties en weekeinden tellen niet mee, met uitzondering van de  
zomervakantie. 

 
Bij boetes, hoe klein ook, wordt er niets meer uitgeleend totdat de hele boete   
is betaald en het boek is ingeleverd of verlengd. Je kunt tot die tijd    
geen gebruik meer maken van computers en mediatheek.  

 
Voor vermiste of beschadigde mediatheekeigendommen wordt de    
aanschafprijs in rekening gebracht. 

 
Telefonisch verlengen → 0306982167 
Per e-mail → mediatheek@openbaarlyceumzeist.nl  of  mediatheek@vmbomavo.nl  
Via de schoolsite  → op het OLZ → mediatheek → bekijk de catalogus en de website 
mediatheek → mijn auraspace 
Via de App.→ gratis te downloaden via de App store of Play store (zoeken op  
Aura Library), Link te vinden op de website mediatheek. 
 
Problemen? Vraag het ons. 
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