
Reglement Schoolbibliotheek CVO PRO 
 
 
 
 

1. Het ontlenen en terugbrengen van boeken kan vanaf 1 september tot en met 30 juni. 
 
2. Het ontlenen van bibliotheekmaterialen is gratis, zowel voor leerkrachten als voor cursisten 
 
3. De leerkrachten kunnen maximaal 4 boeken per ontleenbeurt meenemen. 
De cursisten kunnen maximaal 2 boeken per ontleenbeurt meenemen. 
Beiden worden hierna de ontlener genoemd. 
 
4. Voor het ontlenen en terugbrengen van de bibliotheekmaterialen kan de ontlener persoonlijk langs te 
komen op het secretariaat Campus Keizersplein en dit tijdens de reguliere openingsuren en deze materialen 
moeten altijd aangeboden worden aan de dienstdoende bibliotheekmedewerker/-ster om een correcte 
registratie toe te laten. De ontlener moet een actueel emailadres opgeven. De ontlener kan ook via 
cvopro.libib.com boeken reserveren en vervolgens afhalen en terugbrengen via het secretariaat Campus 
Keizersplein. Hiervoor is een aparte procedure en handleiding beschikbaar. 
 
5. De maximale ontleentermĳn is 3 kalenderweken (volledige vakantieweken worden niet meegerekend). Bij 
het naderen van de vervaldag van de ontleentermijn wordt automatisch een herinneringsmail gestuurd aan 
de ontlener op het geregistreerde emailadres. 
 
6. De ontleentermĳn kan hoogstens met één periode van 3 kalenderweken (volledige vakantieweken worden 
niet meegerekend) verlengd worden. De aanvraag tot verlenging van de termijn kan via mail aangevraagd 
worden: nele.van.robays@cvopro.be. 
De aanvrager ontvangt binnen de 24 uur de goedkeuring of afwijzing van de aanvraag tot verlenging. Bij 
afwijzing dient de ontlener de bibliotheekmaterialen bij het eerstvolgende reguliere openingsmoment van het 
secretariaat persoonlijk aan te bieden. 
 
7. Bij overschrijding van een ontleentermijn, is het niet mogelijk andere bibliotheekmaterialen te ontlenen in 
een nieuwe ontleentermijn zonder eerst de teruggave te doen van de ontleende bibliotheekmaterialen. 
 
8. Het is niet toegestaan om ontleende bibliotheekmaterialen aan anderen (externen, cursisten, leerkrachten, 
...) door te geven. 
 
9. Bij zoekraken (zoekraken stellen we gelijk aan het niet binnenbrengen van bibliotheekmaterialen 3 weken 
na het verstrijken van 2 ontleentermijnen van 3 weken ) of onbruikbaar worden van de ontleende 
bibliotheekmaterialen (door beschadiging, ontbrekende delen - bijlagen, DVD's CD's, markeringen en nota's 
in de boeken, ...) betaalt de ontlener de op dat moment geldende vervangingswaarde van een nieuw 
exemplaar van elk van de betreffende stukken. 
 
10. Dit reglement is eveneens raadpleegbaar op SmartSchool en staat gepubliceerd op de website 
www.cvopro.be 
 
11. Er mogen geen kopies worden genomen uit de ontleende boeken op eender welke manier (foto, scan, 
fotocopy,...), noch mogen CD's en/of DVD's gekopiëerd worden. Deze boeken, CD's en DVD's dienen enkel 
als inspiratiebron voor leerkrachten en als aanvulling of ondersteuning op het lessenpakket voor de 
cursisten. 
 
12. Het is niet toegestaan om aantekeningen te maken in de boeken, noch in potlood, noch in uitwisbare of 
onuitwisbare inkt. 
 
13. De lijst van de bibliotheekmaterialen kan ook online bekeken worden via cvopro.libib.com. Een link 
naar deze site staat ook op de website www.cvopro.be 
 
14. Ontleners kunnen via het geregistreerde emailadres een 'patron-account' aanmaken. Op dit account kan 
de lijst van de ontleende materialen bekeken worden. Eveneens ziet iedere 'patron' zijn of haar persoonlijke 
ontleen-historiek. 
 
15. Alle ontleende bibliotheekmaterialen moeten uiterlijk op de laatste openingsdag in juni van het 



secretariaat Campus Keizersplein in het lopende cursusjaar binnengebracht worden, ook al zijn deze 
materialen minder dan 3 weken in het bezit van de ontlener. Voor bibliotheekmaterialen die niet zijn 
binnengebracht uiterlijk op de laatste openingsdag van het lopende cursusjaar, gelden dezelfde sancties als 
vermeld in punt 9. 

16. Indien een ontlener herhaaldelijk dit reglement niet naleeft of negeert, zullen, in samenspraak met de 
directeur, aan deze ontlener geen bibliotheekmaterialen meer uitgeleend worden. 
 
17. Dit reglement geldt vanaf september 2021. 
 
 
 
"Ik heb me altijd ingebeeld dat het paradijs een soort bibliotheek zal zijn." - Jorge Luis Borges  

 

 

 

http://quotationsbook.com/quotes/author/863/

