Klaspas bibliotheek Eeklo
De klaspas is een bibliotheekpas voor leerkrachten (niet voor studenten of stagiairs).
De klaspas is bedoeld voor ‘bibliotheekboeken in de klas’, niet voor persoonlijk gebruik.
De klaspas is persoonlijk:

als u van klas of school verandert, neemt u de klaspas mee.

als u geen les meer geeft, brengt u de klaspas naar de bibliotheek terug.
INSCHRIJVEN
De inschrijving is gratis.
U wordt ingeschreven op vertoon van een bewijs van de school..
Als klaspas ontvangt u een smartcard van bibliotheek Eeklo.
Bij de inschrijving geeft u volgende gegevens door:

gegevens school: benaming, adres en tel-nr school.

gegevens leerkracht: naam, geboortedatum, adres, mailadres, tel-nr
U deelt het onmiddellijk mee aan de bibliotheek als gegevens wijzigen (bijv. school, adres, tel-nr of
e-mail).
LENEN
Het lenen van materialen is gratis.
U kunt max. 30 materialen lenen.
U mag die 6 weken houden.
U kan enkel materialen jeugd lenen.
U brengt alle materialen ten laatste eind juni terug naar de bibliotheek.
U kan pas na 15 augustus opnieuw materialen uitlenen.
Klaspassen die een gans schooljaar niet werden gebruikt, worden geblokkeerd. Deze passen kunnen terug
worden geactiveerd na controle van de gegevens.
RESERVEREN
Zowel uitgeleende materialen als materialen die aanwezig zijn in de bibliotheek, kunt u gratis reserveren.
(max. 5 reservaties).
HERINNERINGEN EN MANINGEN
Bij elke ontlening kunt u een ticket nemen, met daarop alle materialen plus de datum waarop ze terugverwacht
worden.
Als u uw mailadres doorgaf, krijgt u een herinneringsmail: 3 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn.
Als u uw materialen niet tijdig terugbrengt, krijgt u 2 maningen:

een eerste maning per e-mail of brief, 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn.

een tweede maning per brief (op het adres van de school), 22 dagen na het verstrijken van de
uitleentermijn.
Na de tweede maning krijgt u nog twee weken de tijd om te reageren.
Laat het ons dus weten als er een probleem is, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.
Als u niet reageert wordt er door Stad Eeklo een factuur opgemaakt voor de ontleende materialen.

Bibliotheek Eeklo
Molenstraat 36
9900 Eeklo

CONTACT
tel

09 2182700

mail

bibliotheek@eeklo.be

website

www.eeklo.be/bibliotheek

facebook

www.facebook.com/bibeeklo

catalogus

eeklo.bibliotheek.be

Uitleningen bekijken/reserveren

mijn.bibliotheek.be

OPENINGSUREN
maandag

9 - 12 uur / 14 - 19 uur

dinsdag

9 - 12 uur / 14 - 19 uur

woensdag 9 - 12 uur / 14 - 19 uur
donderdag 9 - 12 uur / 14 - 19 uur
vrijdag

9 - 12 uur / 14 - 19 uur

zaterdag

9 - 12 uur

INFO VOOR LEERKRACHTEN
http://www.eeklo.be/bibliotheek/voor_leerkrachten
Op deze pagina’s willen wij graag een overzicht bieden van ons aanbod voor leerkrachten:


collectie



met de klas naar de bib



cultuurschakel



activiteiten en projecten



…

