
Uitleen reglement schoolbibliotheek  2017-2018 

 Dinsdagmiddag mogen groep 1 & 2 uit de prentotheek en op de 
vrijdagmorgen* groep 3 t/m 8  boeken lenen uit de schoolbibliotheek.

 Een bibliotheek pasje ontvang je al in groep 1 op je eigen naam en deze 
gebruik je de gehele schoolperiode tot en met groep 8.

 Om boeken te lenen om thuis te lezen! Wij vinden het belangrijk dat je leert 
lezen! Daarom krijg je van de school een school bibliotheekpas!

 Per pas kunnen er maximaal 4 boeken geleend worden waarvan minimaal 1 
documentatie (deze mag echter  niet mee naar huis).

 Bij vermissing of beschadigde pas vragen we wel een vergoeding van 2.00 
euro.

 Groep 1 en 2 mag  2 prentenboeken uit de prentotheek per pas lenen
(tegenover lokaal groep 1-2 en 3).

 Groep 3 t/m 8 mag 4 boeken uit de bibliotheek (tussen groep 7 en 8) per pas 
lenen.

 Boeken mag je maximaal 2 weken thuis hebben.

 Is het je niet gelukt je boeken uit te lezen, dan mag je het boek verlengen met 
1 week. Neem dit boek dan wel even mee naar school zodat we deze in ons 
bibliotheek systeem kunnen wijzigen.

 Boek verlengen: Dit mag maximaal twee keer. Als je het boek dan nog niet 
uitgelezen hebt, neem dus je lenerspas en boek dan wel mee naar school 
zodat we deze kunnen verlengen!

 Boeken vergeten dan kun je helaas niet alvast opnieuw lenen!

 Boeken te laat ingeleverd dan wordt er boete berekend van 0.20 euro, per 
boek, per week.

 Boeken kun je inleveren bij de bibliotheek juf, op de aangewezen plaats! Nooit 
boeken gelijk in de kast terug leggen hierdoor raken wij het overzicht kwijt en 
kunnen wij je boeken niet uitschrijven! Je boeken staan immers op jou naam 
als "uitgeleend"!

 Boeken nooit onderling ruilen, want ook deze keer staan ze geregistreerd bij 
uitleen op jou naam!

 Ben je een boek kwijt, dan kan er voor het betreffende boek een vergoeding 
gevraagd worden.

 Beschadigde boeken NIET  thuis repareren. Wij hebben het juiste 
gereedschappen en materialen voor om het boek mogelijk te repareren.

 Als een boek is beschadigd, meld dit dan graag even bij het innemen! 


