
Haal meer uit de mediatheek 

De Mediatheek      
De mediatheek van de Winkler Prins is gevestigd in twee gebouwen: 

1) aan de Raadsgildenlaan 1 (RL) op de derde verdieping 
2) aan de Pinksterstraat (PS) op de eerste verdieping 

	  
Openingstijden 
 Mediatheek RL Mediatheek PS 
Maandag 9.00 – 14.15 uur 8.00 – 15.00 uur 
Dinsdag 9.00 – 14.00 uur 8.00 – 13.00 uur 
Woensdag 9.00 – 14.15 uur 8.00 – 15.00 uur 
Donderdag 9.00 – 14.15 uur 8.00 – 15.00 uur 
Vrijdag  9.00 – 14.15 uur 8.00 – 13.00 uur 
 
Collectie 
Er is een grote collectie lees-en informatieve boeken, tijdschriften, dvd’s en kranten. 
Behalve boeken die voor Nederlands gelezen kunnen worden, zijn er ook boeken in 
het Duits, Engels en Frans. 
 
Personeel 
In de mediatheken zijn vaste medewerkers aanwezig om je te helpen als je vragen 
hebt.  De vaste medewerkers zijn: in mediatheek RL mevrouw T. Veenstra en in 
mediatheek PS mevrouw Z. Vujnovic en mevrouw I. Veldhuis. Zij worden 
geassisteerd door vrijwillige medewerkers. 
 
Wat kun je doen in de mediatheek 

• Lenen, verlengen en reserveren van boeken, luisterboeken, tijdschriften en 
dvd’s (ook voor thuis!).  

• Lezen of huiswerk maken tijdens pauzes of tussenuren. 
• Gebruik maken van de pc’s, maar alleen voor schoolzaken. Wel even eerst 

melden aan de balie. 
 
Mediatheek Aura Online 
Op school en thuis heb je altijd toegang tot Mediatheek Aura online, de catalogus 
van de mediatheek (ga naar winklerprins.nl en kies via Mijn Winkler Prins onder 
‘Leerlingen’ Aura Online). Je kunt hier o.a. uitgebreid zoeken in de catalogus en/of 
een account aanmaken in Mijn AuraSpace zodat je bij je gegevens kunt. Ook kun je 
dan reserveringen plaatsen, verlengen, eerdere uitleningen bekijken of melden wat je 
van een boek vond. 
 
Bovendien kun je via Aura Online razendsnel via links naar vele websites te gaan. 
Heel erg handig als je snel informatie nodig hebt op het web. Let op: sommige 
websites zijn alleen op school te gebruiken. 
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Aura Library App 

 

Via de Aura Library App op je smartphone en/of tablet heb je ook 
toegang tot Aura Online. Wel eerst even een account aanmaken! Je 
kunt loggen met je leerlingnummer en wachtwoord.       
 

 
Schoolpas 
Met de schoolpas kun je gratis lenen. De Aura Library App kun je ook gebruiken om 
je barcode te laten scannen: een extra pas voor in de mediatheek. De barcode is te 
vinden bij IK. 
 
Boetes 
Als je te laat bent met inleveren, moet je een boete betalen. Dit kan met je schoolpas 
of contant. De boete is 0,10 per item per schooldag (vakanties & weekenden worden 
niet meegerekend). Als je een boete hebt, kun je niets meer lenen. Als materialen 
niet worden ingeleverd, wordt een rekening verstuurd. 
 
Hoe lang mag je iets lenen 
Boeken, luisterboeken en tijdschriften mag je 3 weken lenen.  Dvd’s zijn 1 week te 
leen. Tijdens vakantieperiodes mag je langer lenen. 
 
Hoeveel mag je lenen 
Je mag in totaal 4 leesboeken per taal, 4 luisterboeken, 4 informatieve boeken,          
4 tijdschriften en 4 dvd’s ‘in bezit’ hebben. Soms kan daarvan, in overleg, worden 
afgeweken. 
 
Dyslexie 
Heb je moeite met lezen, dan zijn er hulpmiddelen in mediatheek PS. Je kunt een 
Daisy speler en/of een Claroread stick gebruiken. Ook bestaat de mogelijkheid dat er 
een Daisy-rom voor je geleend wordt bij Passend Lezen. Voor meer informatie: vraag 
ernaar in de mediatheek. In beide mediatheken zijn ook geschikte boeken voor 
leerlingen met dyslexie. 
 
Graag tot ziens in de mediatheek! 
 
 


