
Hulp nodig? Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen en een aantal handige tips. 
  
O Stel: je bent je leerlingenpas kwijt.  
Informeer eerst bij de balie, misschien is je pas hier blijven liggen. Je mag ook je eigen pas van  
een voorgaand schooljaar gebruiken. Bewaar al je pasjes goed en op verschillende plaatsen, dan  
heb je er altijd een die je kan gebruiken. Als je geen pas meer hebt, kan je een nieuwe aanvragen  
bij de receptioniste (in de centrale hal). De kosten hiervoor zijn € 5,-.  
 
O Problemen met opslaan?  
Dit kan meerdere oorzaken hebben, kom naar de balie, dan helpen wij je verder.  
 
O Problemen met printen?  
Ga naar het kopje “Handleidingen” onderaan de website van het OLC. Hier vind je o.a. de instructies 
om je printtegoed en je printgeschiedenis te kunnen bekijken. Het kan zijn dat je tegoed niet 
toereikend is voor datgene wat je wilt printen. Als je je printtegoed wilt opwaarderen, kan dit tegen 
contante betaling aan de balie. Het minimumbedrag is € 0,50. Het kan ook zijn dat het papier van de 
printer op is. Kom dan even naar de balie, dan wordt het papier weer aangevuld.  
 
O Stel, het boek dat je wilt lezen is uitgeleend.  
Je kan dit boek reserveren bij de balie. Zodra het boek binnenkomt wordt het voor je apart gelegd.  
 
O Boekenlijst vergeten?  
Bij de balie worden de boekenlijsten van de verschillende leerjaren bewaard, deze mag je lenen voor 
gebruik in het OLC.  
 
O Vind de juiste informatie.  
Stel, je zoekt informatie over een bepaald onderwerp, maar het woord dat je hiervoor gebruikt, levert 
niet het gewenste resultaat. Voer dit woord dan eens in bij: zoeken.bibliotheek.nl 
Via een woordenwolk krijg je suggesties van andere woorden waarmee je misschien wèl kunt vinden 
wat je zoekt.  
 
O Heb je een andere vraag, kom dan naar de balie, wij helpen je graag verder!  
	


