De schoolbibliotheek: praktische info
Voor je de schoolbib bezoekt, neem je best even deze handleiding door; dat bespaart je
wellicht een hoop onnodig zoekwerk.
Je bent elke maandag- en vrijdagmiddag welkom tussen 11.55u en 12.45u. De schoolbib
is bereikbaar via de trap naast de warme refter: we zitten op de eerste verdieping in lokaal
107.

Op de volgende bladzijden vind je een stappenplan dat je kan helpen je bibliotheekbezoek
online voor te bereiden. Neem even de tijd om het door te lezen. Indien iets niet duidelijk
is, kan je steeds om hulp vragen aan de balie of een e-mail sturen naar
schoolbib@romerocollege.be .

Handleiding online catalogus schoolbibliotheek
Wil je de online catalogus van de schoolbibliotheek raadplegen, dan activeer je de
webpagina van jouw schooldomein.
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Druk nu op ‘Klik hier’ en je krijgt de startpagina te zien zoals op pagina 3:

De startpagina toont de nieuwste aanwinsten en geeft ook de mogelijkheid om opzoekingen
te doen. In de zoekbalk kan je ‘Alles’ aanklikken of een andere tab kiezen door op het pijltje
te klikken. Je bent best af met ‘Boek’ omdat onze collectie hoofdzakelijk boeken bevat. Vul
een zoekterm in en klik op ‘Zoek’.
Weet je graag wat de nieuwste aanwinsten zijn, dan klik je op ‘Bekijk alle aanwinsten’.
Wil je heel gericht zoeken dan gebruik je ‘geavanceerd zoeken’. Dat ziet er zo uit:

De meest bruikbare zoekmethodes zijn: titel, auteur of trefwoord. Voer een zoekterm in, zorg
ervoor dat je zoekterm correct gespeld is en klik op ‘Toon resultaten’.
In het voorbeeld hebben we als zoekterm ‘sciencefiction’ ingevoerd in de rubriek ‘trefwoord’.
Je krijgt 22 resultaten

Je krijgt direct de belangrijkste informatie en je ziet meteen hoeveel exemplaren van elke
titel beschikbaar zijn. Wil je meer weten over een bepaald boek dan klik je op ‘Details’. We
geven hier ‘De stenen wachters’ als voorbeeld.

De informatie die je krijgt is tamelijk uitgebreid:
- een afbeelding van de cover
- titel
- auteur en illustrator
- uitgever/jaartal/editie/verschijningsvorm en ISBN
- trefwoorden
- korte inhoud
- plaats waar het boek zich bevindt en aantal exemplaren
Fic I = geschikt voor de eerste graad (blauw ruglabel)
Fic II = geschikt voor de tweede graad (geel ruglabel)
Fic III = geschikt voor de derde graad (groen ruglabel)

- is het boek aanwezig en uitleenbaar (groene vinkjes)
- de functie ‘Reservering’ is voorlopig nog niet beschikbaar.

Je kan nu je bezoek aan de schoolbibliotheek gemakkelijk voorbereiden. De boeken voor
de eerste graad (blauw label) staan apart, die voor de tweede graad (geel label) en derde
graad (groen label) staan bij elkaar. De boeken staan alfabetisch op auteursnaam geordend.
Lang hoef je dus niet te zoeken.

In de schoolbibliotheek kan je terecht om te studeren, boeken te lezen of boeken te
ontlenen. Je kan tot drie boeken ontlenen voor een periode van drie weken
(schoolvakanties tellen niet mee). Ontlenen is gratis.

