
 
 
Mediatheek locatie Sardijn  
 
 
Openingstijden  
De openingstijden van de mediatheek: vanaf het eerste tot en met het negende lesuur, dus 
van 08.30 tot 16.45 uur (lessen voorbehouden!). Tijdens C-band uren is geen reservering 
mogelijk.  
 
Reservering  
Zowel leerlingen als docenten moeten vooraf een plaats reserveren. Dit kan via de website 
van het Scheldemond College, vanuit huis óf vanaf de pc die voor de ingang van de 
mediatheek is geplaatst. Je kunt maximaal 3 computers per dag reserveren en je kunt 6 
dagen vooruit plannen. De eerste elf computers (bij binnenkomst links) zijn vrijgesteld voor 
leerlingen om te reserveren. Overige computers zijn uitsluitend bedoeld voor klassikaal 
gebruik. Hier kan enkel van afgeweken worden op aanwijzing van de toezichthouder. 
 
Toezicht  
In de mediatheek gelden dezelfde regels als in een klaslokaal. Er is altijd een toezichthouder 
aanwezig tijdens de openingstijden van de mediatheek. Bij de toezichthouder moet je je bij 
binnenkomst altijd melden. De toezichthouder is verantwoordelijk voor de gang van zaken 
binnen de mediatheek. 
 
In- en uitgang  
Je kunt de mediatheek alleen binnenkomen vanaf de gang. De deuren naar de trappen toe 
zijn wel open, maar die mogen alleen gebruikt worden om de mediatheek te verlaten, 
eenrichtingsverkeer!  
 
Boekenuitleen  
De medewerkers van de mediatheek zijn iedere dag beschikbaar van 8.30 tot 16.45 uur voor 
het ophalen en/of inleveren van bibliotheekboeken. Deze boeken worden wekelijks (op 
maandag) opgehaald en/of afgeleverd door een medewerker van de Zeeuwse bibliotheek. 
 
Boekenfonds 
Medewerkers van het boekenfonds zijn op maandag en vrijdag wekelijks aanwezig in de 
mediatheek tussen 12.00 en 13.30.Tijdens het begin van een schooljaar worden meer 
contactdagen georganiseerd om de grote toestroom van ouders, leerlingen en docenten te 
kunnen verwerken. 
 
Studieruimte/Time-out 
Achterin de mediatheek zijn nu 19 werkplaatsen om (zonder pc) te werken, bijvoorbeeld 

tijdens tussenuren. Deze studieplekken worden onder ander gebruikt tijdens studie-uren door 

onze topsportleerlingen en huiswerkklasleerlingen.  

Deze ruimte fungeert tevens als Time-out voor leerlingen die tijdens de les worden 

verwijderd. Leerlingen die verwijderd worden dienen zich te melden bij de toezichthouder en 

krijgen een plek aangewezen in de Time-out waar zij een “verwijdering uit de klas” formulier 

invullen. Dit formulier leveren zij 5 minuten voor de bel gaat in bij hun vakdocent. 


