Lenen van materiaal
Neem je schoolpas mee en laat het materiaal scannen aan de balie.
Lenen
Leesboeken: 3 schoolweken. Verlenging is mogelijk.
Dvd’s: 1 week (langer in overleg)
Studiemateriaal, zoals woordenboeken en atlassen: 1 dag (langer in overleg)
Reserveren en verlengen
Via je Mijn AuraSpace-account van de ‘online catalogus schoolbibliotheek’ kun je materiaal
reserveren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ook verlengen kun je zelf doen via Mijn AuraSpace-account.
Natuurlijk helpen we je graag aan de balie, ook met het aanmaken van een account.
TIP
Heb jij de Aura Library app al gedownload?
Met de Aura Library app vergeet je nooit meer een boek in te leveren!
Instructie voor het downloaden en inloggen iPad/iPhone:
http://www.aura.nl/AuraLibraryAppInloggen.html
Instructie voor het downloaden en inloggen Android:
http://www.aura.nl/AuraLibraryAppInloggenAndroid.html
Handleiding iPad/iPhone:
http://www.aura.nl/auralibraryappmanual2.html
Handleiding Android:
http://www.aura.nl/auralibraryappmanualandroid2.html

Te laat?
Dat kost geld: € 0,10 per item, per schooldag. De boete loopt door en dus op als je geen actie
onderneemt. Wij hanteren een rappelprocedure. Dit houdt in dat, als je te laat bent met inleveren,
je thuis herinneringen ontvangt. Aan de eerste brief, die je per e-mail ontvangt, zijn geen kosten
verbonden.
Bij de tweede herinnering rekenen we € 1,00 en bij de derde brief ook € 1,00 extra. Als je geleend
materiaal niet inlevert, dan betaal je de kostprijs van dat materiaal,
verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Je ontvangt een factuur van de financiële administratie.
Als je je boete op je leerlingpas laat staan (dus niet betaalt), kan het zijn dat je geen nieuw materiaal
kunt lenen.
Boek nog niet uit?

Je kunt je boek laten verlengen. Neem even je schoolpas mee. Je kunt ook zelf je boek verlengen! Dat
doe je ook met je Mijn AuraSpace-account of in de app. Wel zo handig.
Gebruik Bibliotheek Bollenstreek
We hebben een abonnement op de Bibliotheek Bollenstreek. Wil je van het schoolabonnement
gebruikmaken, meld je dan bij mevrouw Stelma. Zij vertelt je hoe het werkt.

