DE MEDIATHEEK HAVO / VWO in OLCE3
De mediatheek HAVO/VWO is te vinden in het Open Leercentrum (OLC) op de
3e etage in gebouw E.
Welke boeken staan er in het OLC E-3 ?
 Leesboeken Engels onderbouw en Engelse literatuur

 Leesboeken Nederlands ( leeftijdscategorie C en D)

 Leesboeken Nederlands voor het leesdossier / de literatuurlijst in de
bovenbouw

 Een kleine collectie Wereldliteratuur voor het vak CKV.

Informatieve boeken en naslagwerken voor het PROFIELWERKSTUK in het
eindexamenjaar, maar ook voor projecten, praktische opdrachten en presentaties
voor de diverse vakken.

 AARDRIJKSKUNDE - atlassen
 ALLES OVER TAAL - Woordenboeken Duits–Engels–Frans–Nederlands
 LITERATUURGESCHIEDENIS - Over schrijvers – Uittreksels



BIOLOGIE – NATUURKUNDE – SCHEIKUNDE – WISKUNDE
CKV- FILOSOFIE-GESCHIEDENIS-SPORT EN BEWEGING

Daarnaast heeft de mediatheek abonnementen op de volgende databanken :

KRANTENBANK
Krantenbank is online doorzoekbaar en biedt snel en eenvoudig toegang
tot artikelen uit de toonaangevende kranten in Nederland.

ACTUELE DOCUMENTATIE-BANK
Kant en klare dossiers over allerlei onderwerpen met:
Een korte uitleg over het onderwerp.
Artikelen over het onderwerp afkomstig uit tijdschriften en dagbladen.
Een literatuurlijst met boeken, verkrijgbaar in mediatheek of bibliotheek.
Betrouwbare websites met nog meer informatie
Foto's van het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau).

LITEROM
LiteRom
bevat recensies van boeken en artikelen over schrijvers die zijn
gepubliceerd vanaf begin 20e eeuw in Nederlandse en Belgische dag- en
weekbladen.

UITTREKSELBANK
Ruim 1500 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en
circa 250 auteursportretten.

Bovengenoemde databanken zijn alleen te raadplegen op het schoolnetwerk,

via start-alle programma’s in de map MEDIATHEEK.
AURA-ONLINE
De catalogus van de mediatheek van COLLEGE DEN HULSTER is een
Internetzoeksysteem, waarmee leerlingen en personeel vanaf elke computer,
dus ook thuis, online materialen kunnen zoeken en reserveren.
Hiervoor is wél een AURA-ACCOUNT nodig.
ZIE VOOR INFORMATIE EN HULP BIJ INLOGGEN :
http://denhulster.auralibrary.nl/auraic.aspx
NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW
Alle leerlingen en medewerkers van College den Hulster kunnen vanaf
schooljaar 2015-2016 de Aura Library app gratis downloaden. Via telefoon of
tablet in de catalogus van de mediatheek zoeken, reserveren, verlengen en
nog meer .......
Wat is de Aura Library app?
Met de Aura Library app kunnen leerlingen, docenten en medewerkers Aura
Online altijd en overal benaderen met hun smartphone en/of tablet. Met de
app kun je: zien welke boeken je hebt geleend - zien welke boeken te laat
zijn - de materialen (die te laat zijn) verlengen- zien hoeveel boete je nog moet
betalen - boeken reserveren - zien of je gereserveerde boek al binnen is zoeken in de catalogus - pushberichten ontvangen die melden dat een
gereserveerd item klaar ligt.
Op welke smartphones werkt de Aura Library app?De Aura Library app is
geschikt voor iOS 6 en 7 (iPhone en iPad) en Android 4.0 (of hoger) telefoons
en tablets.
Waar kan ik de app downloaden?
De iOS versie in de App Store van Apple en de Androïd versie in de Play
Store van Google. Let wel dat je minimaal iOS 6 hebt of Android 4. Devices
met een ouder operating system moeten eerst worden geupdate.
Inloginstructie voor iOS (iPhone en iPad) inloginstructie voor Android

HUISREGELS Mediatheek in OLCE3 :
Kijk voor de huisregels op www.denhulster.nl bij
ONZE SCHOOL –MEDIATHEEK/ UITLEENCENTRUM - HUISREGELS

.

