
MEDIATHEEK 
CSG WESSEL GANSFORT
GRONINGEN



DE  ENTREE



HET   PERSONEEL

Ò Mediathecaresse: Mw. T. Pruim-Visser (maandag 
en dinsdag van 9.30 – 16.00 en woensdag van 
9.30 tot  13.00)

Ò Medewerkers: mw. A. Pietersen, (maandag t/m 
woensdag 9.30 – 16.00 uur en donderdag t/m 
vrijdag 9.30 – 14.00 uur)



OPENINGSTIJDEN

maandag  t/m woensdag: 9.30 – 16.00 uur
donderdag en vrijdag: 9.30 – 14.00 uur





DE COLLECTIE

Ò In de mediatheek is een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, dvd’s 

en naslagwerken aanwezig. De nadruk ligt daarbij vooral op de talen 
Nederland, Engels, Duits en Frans. 

Ò Er is een grote verzameling  gedichtenbundels  en secundaire  literatuur.

Ò Er wordt naar gestreefd om de collectie up to date te houden.  De 
mediatheek heeft de middelen  om de collectie naar eigen inzicht aan te 

passen en uit te breiden. Bijvoorbeeld  met dvd’s  op  het gebied van de 
documentaires.

Ò In de mediatheek is ook materiaal aanwezig voor dyslectische leerlingen. 

Ò Boeken van de uitgeverij Eenvoudig Communiceren en luisterboeken. 



DE  REGELS

Ò BOEKEN  LENEN
Voor het lenen van materiaal uit de mediatheek heb je je schoolpas 
nodig (voorzien van je naam, leerlingnummer en barcode).

Ò Normaal: maximaal 4 boeken tegelijk per leerling. Je kunt ze lenen 
voor een periode van 3 weken. Daarna kun je ze nog twee keer 
verlengen, ook 3 weken per keer.

Ò Een uitzondering geldt voor Engelse, Franse en Duitse boekjes voor de 
eerste twee klassen: hiervan kun je er maximaal 1 lenen en de 
uitleentermijn is 2 weken. Deze boekjes kun je maar 1 keer verlengen. 

Ò Je kunt ook dvd’s lenen.  De uitleentermijn is 2 weken.  Je kunt deze 2 
keer verlengen.



NIEUWE BOEKEN



RESERVEREN

Ò Als je een boek of dvd wilt lenen dat is 
uitgeleend kun je het reserveren. Dat is gratis. 
Het kan via Aura Online of de Aura Library App 
of je komt even langs in de mediatheek. Als het 
item weer beschikbaar is krijg je daarvan 
bericht. We houden het een week lang voor je 
apart.

Ò Er is ook materiaal in de mediatheek dat niet 
wordt uitgeleend: je kunt het alleen inzien en 
evt. kopiëren. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
tijdschriften en naslagwerken.



ZITHOEK



COMPUTERS
Ò In de mediatheek zijn 24 pc’s beschikbaar. Daarop kun je je 

opdrachten maken, gebruik maken van internet en mailen. Daarvoor 
is hierop een breed aantal programma’s geïnstalleerd. 

Ò Ook de catalogus van de mediatheek is hierop te raadplegen. Literom
(krantenrecensies) en de Uittrekselbank kunnen worden 
geraadpleegd via scholen.uittrekselbank.nbdbiblion.nl en 
scholen.literom.nbdbiblion.nl.

Ò De pc’s zijn aangesloten op een printer. Hierop kun je je werk 
uitprinten.

Ò Als je voor je opdracht geluidsfragmenten nodig hebt (muziek, 
taaltoets o.i.d.) moet je een koptelefoon gebruiken. Die moet je zelf 
meenemen.

Ò Elders op de website kun je lezen dat ook voor het gebruik van deze 
computers regels gelden. Ze zijn bedoeld voor schooldoeleinden dus 
oneigenlijk gebruik wordt zoveel mogelijk tegengegaan. 



STILTE WERKPLEKKEN

Ò In de mediatheek kan men op de 
Ò computer werken of aan een van 
Ò de grote tafels. Ook zijn er stilte 
Ò werkplekken voor leerlingen die 
Ò even in alle rust afgezonderd 
Ò willen werken. 



WERKPLEKKEN



KOPIEERAPPARAAT

Ò In de mediatheek is een modern 
print/kopieerapparaat aanwezig.  Vergroten en 
verkleinen is een fluitje van een cent. En ook 
dubbelzijdig kopiëren behoort tot de mogelijkheden. 
Zelfs A3 formaten gaat dit apparaat niet uit de weg. 

Ò



LINKS, LINKS, LINKS

Ò Hieronder enkele sites die de moeite waard zijn als je 
informatie zoekt over literatuur en boeken.

Ò www.schoolbieb.nl
Ò www.mijneigenbibliotheek.nl
Ò www.literatuurplein.nl
Ò www.kiezenzoekenvinden.nl
Ò www.dbnl.nl
Ò www.literatuur.startpagina.nl
Ò www.nrcboeken.nl
Ò www.onderwijsinformatieplein.nl
Ò www.eenvoudigcommuniceren.nl
Ò www.lezenvooriedereen.nl
Ò www.leesadviezen.nl

http://www.schoolbieb.nl/
http://www.mijneigenbibliotheek.nl/
http://www.literatuurplein.nl/
http://www.kiezenzoekenvinden.nl/
http://www.dbnl.nl/
http://www.literatuur.startpagina.nl/
http://www.nrcboeken.nl/
http://www.onderwijsinformatieplein.nl/
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/
http://www.lezenvooriedereen.nl/
http://www.leesadviezen.nl/

