Mediatheek
Openingstijden mediatheek Tubbergen

Maandag t/m donderdag van 08.15 tot 16.15 uur.
Vrijdag van 08.15 tot 15.15 uur.

Wat is een schoolmediatheek?

De schoolmediatheek is een ruimte waar je alle informatie kunt vinden die je nodig hebt voor je
studie.
Die informatie vind je o.a. in boeken, tijdschriften documentatiemappen en uiteraard ook op dvd
en op de computer.
In de mediatheek in Tubbergen is beperkt ruimte om op vrije momenten te studeren, werken aan
een opdracht of werkstuk, huiswerk te maken of een boek te lezen.
Er is een Wifi-verbinding zodat je hier ook m.b.v. je eigen laptop kunt werken.
Iedere 1e en 2e pauze is er in de mediatheek een laptopdokter aanwezig die kan helpen bij het
verhelpen van kleine storingen. Bij groteren problemen moet de laptop worden opgestuurd en kun
je gebruik maken van een leenlaptop uit de mediatheek. In het laptopprotocol staat verder
uitgelegd hoe dit allemaal in z’n werk gaat.

Wat heeft de mediatheek Tubbergen allemaal te bieden?

- Nederlandse jeugdboeken en romans
- Leesboeken in vreemde talen: En - Du
- Informatieve boeken en lesboeken
- Tijdschriften
- DVD's en luistertoetsen
- Informatie over opleidingen en beroepen

In de mediatheek zijn regelmatig interessante tentoonstellingen te bezichtigen.

Nieuwsbrief Mediatheek

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief met actueel nieuws uit de Mediatheek Almelo en
Tubbergen. Deze is dan te vinden op de website bij de nieuwsberichten.

Digitale informatie

Op alle vaste computers binnen de school kun je onder de applicatie Mediatheek de volgende
databanken vinden:
- Literom en Jeugdliterom: hier vind je recensies over boeken en informatie over schrijvers.
- De Krantenbank: hier kun je artikelen vinden uit een aantal kranten en tijdschriften.
Deze databanken kun je ook vinden op Its’Learning bij het vak: cn-mediatheek evenals een link
naar onze publiekscatalogus.

Interessante websites:

www.openbarebibliotheken.nl
www.jongejury.nl
www.leesplein.nl
www.lezenvoordelijst.nl

Belangrijke afspraken
De mediatheek is in principe voor alle leerlingen toegankelijk, mits de volgende voorschriften
worden nageleefd:
•
•
•

Er wordt in stilte gewerkt.
Snoepen, eten en drinken is niet toegestaan.
Tassen blijven buiten de mediatheek in het tassenrek

Het lenen van boeken en andere materialen is gratis. Hierbij gelden de volgende spelregels:
• Alleen met je eigen Canisiuspas kun je materialen uit de mediatheek lenen.
• Drie weken na de dag van uitlening moet een boek weer zijn ingeleverd of voor een nieuwe
periode worden verlengd. Voor dvd’s geldt 3 dagen; camera’s en laptops moeten dezelfde
dag worden ingeleverd.
• Elke werkdag dat je een boek, videoband of dvd langer in je bezit hebt, kost je € 0,10.
Voor apparatuur gelden andere prijzen.
Leerlingen die materialen van de mediatheek te lang in huis hebben, ontvangen hierover digitaal
bericht via It’s Learning. Als de boete opgelopen is tot boven de 3 euro, word je van leenverkeer
uitgesloten.

