Bijlage bij BiblioTweets januari 2020

“Ik hoor de hele tijd piepjes in de bibliotheek”
Het is alweer een half schooljaar geleden dat 49 Bibliotheken Op School (BOS) over zijn
gegaan op ons nieuwe uitleensysteem Aura. Tijd voor een terugblik en informatie over je
eigen BOS-website voor de leerlingen.
Terugblik
Het is natuurlijk altijd wennen, een nieuw systeem; tegenwoordig hoeven de boeken niet meer over
de plaat, maar horen we allemaal piepjes in de schoolbibliotheek als de streepjescodes gescand
worden met de nieuwe handscanners. Ook kunnen de leerlingen nu in het uitleensysteem op
voornaam opgezocht worden. Wel zo handig. De uitleencijfers zijn na de migratie gemiddeld alweer
op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dat vinden we echt een prachtige prestatie.
Wij zijn dit jaar ook gestart met de vrijwilligersfuncties BOS-coördinator en BOScollectiemedewerker. Iedere BOS heeft vanaf dit schooljaar een BOS-coördinator als aanspreekpunt
voor ons en maar liefst 24 vrijwilligers hebben aangegeven om als BOS-collectiemedewerker mee te
willen helpen met het up-tot-date houden van de collectie. Deze medewerkers hebben voor de
kerstvakantie een persoonlijk account gekregen in Aura om te starten met het af schrijven van
kapotte boeken. Als BiblioPlus waarderen we de vrijwillige inzet van alle medewerkers enorm. Door
deze inzet, konden alle leerlingen in ons BiblioPlus gebied dit najaar meer dan 50.000 boeken lezen!
Aura BOS-website
Iedere school die gebruik maakt van het uitleensysteem Aura heeft beschikking tot een eigen BOSwebsite. Op deze site zien de leerlingen direct de nieuwste aanwinsten in een boeken-carrousel. Als
school kun je zelf de website vormgeven en allemaal tegels op de website zetten, zoals de Top 10
gelezen boeken van jouw BOS, een link naar jeugdbibliotheek.nl of de openingstijden van jouw BOS.

De medewerkers van de BOS van de Raamdonk en de Wegwijzer in Grave zijn hier al hard mee aan
de slag gegaan. Klik hier om een kijkje te nemen op hun BOS-website.
Je eigen BOS website vormgeven
Iedere BOS heeft al een door ons gevulde BOS-website. Je kunt de
BOS-website zelf aanpassen als je inlogt met je Admin-account
(dezelfde inlog die nodig is om nieuwe leerlingenlijsten te
uploaden). Ga vervolgens naar Systeemonderhoud | Homepage
Designer. Ook BOS medewerkers hebben de rechten om de website
aan te passen binnen hun algemene BOS account.
Tip: Vergeet niet op je schoolwebsite een link naar je BOS-website
te plaatsen.
De URL van je BOS-website is als volgt opgebouwd:
https://<<AURA BOS BENAMING>>.auralibrary.nl/auraicx.aspx
bijvoorbeeld: https://campus-gravewest.auralibrary.nl/auraicx.aspx
Voor meer informatie over het aanpassen van de tegels op je BOS-website kun je kijken bij de Aura
helpteksten of contact opnemen met ons via kinderenenouders@biblioplus.nl

