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CVO Pro biedt cursisten de mogelijkheid om gratis boeken uit te lenen uit de eigen centrumbibliotheek. 
Voor de organisatie van deze bibliotheek doen we beroep op het Amerikaans platform LIBIB. De toegang 
tot dit platform is zoveel mogelijk in de herkenbare huisstijl gebracht van CVO Pro. Sommige uitdruk-
kingen of benamingen kunnen we niet vertalen. Vandaar dat je soms engelstalige terminolgie opmerkt.
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Registreer je eenmalig als uitlener (patron) van deze bibliotheek.
Indien je de vorige cursusjaren nog geen boeken hebt uitgeleend stuur een mail naar  
bib@cvopro.be. Vermeld jouw voornaam, naam en e-mailadres. Vervolgens krijg je een mail 
terug met jouw login en paswoord.

Surf naar cvopro.libib.com

Klik links op Patron Login en typ jouw e-mailadres en paswoord in en druk op SIGN IN.

Selecteer de gewenst “Libraries”
Sommige libraries zijn enkel voor onze leerkrachten. Er staat dan “-enkel voor leerkrachten”.

Bij elke boek staat aangeduid of dit beschikbaar “Available” is of niet.
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Om het boek te reserveren klik op de afbeelding van het boek. 
Klik op Add Hold.
Sluit het venster door rechtsbovenaan op het kruisje te klikken.

Jouw reservatie wordt onderaan getoond. Je mag maximum 2 boeken uitlenen.
Klik op Complete (knop staat rechtsonderaan).

Klik nu op Submit.

Wanneer je bovenstaande stappen hebt doorlopen, stuur je een mail naar bib@cvopro.be. 
Vermeld jouw voornaam, naam en e-mailadres en klas. Geef ook een overzicht van je ontleende 
boeken.
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Na bevesting van ons per mail, kan je vanaf de eerstvolgende dinsdag na je reservatie de boeken 
afhalen op het secretariaat van Campus Keizersplein.

Breng je boeken voor de uiterste uitleendatum weer binnen op het secretariaat van Campus 
Keizersplein. Hou ze samen met een elastiek of papieren band en vermeld jouw naam.

Wil je de uitleenperiode verlengen? Dit is slechts 1x mogelijk. Stuur een email met je vraag naar 
bib@cvopro.be met vermelding van jouw naam en de titels van de betreffende boeken.

We danken je voor je interesse in onze bibliotheek. We wensen je vele fijne ontdekkingen en 
vooral veel leesplezier.

het bibliotheekteam


