Aanvraagformulier
Magnumpas
Naam van de school/organisatie/kinderopvang: .........................................................................................................
Klas/afdeling: ..............................................................................................................................................................
Straat:
............................................................................................................. ……………………………. ..........
Postcode: ................... Gemeente:
…………………………………………………………………….. .................
Tel:
………………………………. E-mail: …………………………………………………... ..............................

o vraagt een Magnumpas brons aan; info z.o.z.
(individuele lenerskaart voor leerkrachten)

o vraagt een Magnumpas zilver aan; info z.o.z.

(lenerskaart voor groepen: klasbezoeken, kinderopvang en organisaties)

Kaartnummer (indien het gaat om een vernieuwing): …………………………………
Wanneer dit nummer is ingevuld, kan de kaart onmiddellijk aan de balie geactiveerd worden.

o wenst een boekenpakket (enkel voor kleuter- en lagere scholen) samen te stellen in de Bibboethiek (enkel op
afspraak). Info z.o.z.

Directie: (naam en voornaam)…………………………………………………………………………………………………
Handtekening voor akkoord met onderstaand reglement:

Datum: ...................................

Naam en voornaam leerkracht/begeleid(st)er/…: ……………………………………………………………. ..................
Tel:
………………………………. E-mail: ……………………………………………....……..............................
Handtekening voor akkoord met onderstaand reglement:

Vak voorbehouden voor de bibliotheek
Datum van nazicht:

..........................................................................

Leen Appels
Consulent educatie en bijzondere doelgroepen
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Datum: ...................................

Info verschillende magnumpassen:
Magnumpas brons
Voor: Leerkrachten van Turnhoutse scholen
Materialen: Max. 20 materialen (geen sprinters en max. 2 taalcursussen)
Kan gebruikt worden voor de uitleen van een vertelkastje (Kamishibai) + 4 sets vertelplaten
Periode: 6 weken, niet verlengbaar (niet in juli en augustus)
Normale toepassing van het maningsgeld
Magnumpas zilver
Voor: kinderopvang, zorginstellingen en leerkrachten die samen met hun leerlingen naar de bibliotheek komen.
Materialen: Max. 60 materialen (geen sprinters en max. 2 taalcursussen)
Kan gebruikt worden voor de uitleen van een vertelkastje (Kamishibai) + 4 sets vertelplaten
Periode: 6 weken, één maal verlengbaar
Normale toepassing van het maningsgeld
Bibboethiek
Materialen: max. 100 (geen vertelkastje)
Periode: één schooljaar (van 1 september tot 15 juni)
Normale toepassing van het maningsgeld
Enkel op afspraak via onderstaand mailadres
Enkel voor kleuter- en lagere scholen
Meer info bij Leen Appels (leen.appels@turnhout.be of 014/472232).

Reglement voor houders van een Magnumpas:
Algemene bepaling
Het ‘Reglement voor de gebruiker van de openbare bibliotheek’ (G.R. 23/12/96) is ook van toepassing op de
houders van een magnumpas, behoudens de bijzondere bepalingen (G.R. 30/06/97).
Bijzondere bepalingen
1. Vormingsinstellingen, zorginstellingen, organisaties die kinderopvang aanbieden en Turnhoutse scholen
kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek.
2. De directie dient jaarlijks of occasioneel een gemotiveerde aanvraag in en geeft volmacht aan de leerkracht of
begeleider voor het gebruik van de magnumpas.
3. De bibliotheek maakt een pas met een geldigheidsduur van max. 1 jaar of schooljaar.
4. De bibliotheekdirectie bepaalt of er een kaart wordt toegewezen en welke uitleenvoorwaarden (aantallen en
termijnen) van toepassing zijn.
5. Beschadiging of verlies van de materialen dient door de vormingsinstelling, organisatie of kinderopvang
vergoed te worden.
6. Bij laattijdige inlevering is een normale boeteregeling van kracht.
7. Door zich in de bibliotheek in te schrijven verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement en met deze
bijzondere bepalingen.
Praktisch
1. Geef het ondertekende aanvraagformulier af aan de onthaalbalie of stuur het op per post (Kasteeldreef 10,
2300 Turnhout).
2. Wanneer het gaat om een vernieuwing, kan dit direct aan de balie in orde gebracht worden.
3. Een nieuwe aanvraag wordt binnen de 14 dagen afgehandeld. De leerkracht/begeleid(st)er krijgt dan
persoonlijk bericht wanneer de nieuwe kaart kan afgehaald worden aan de onthaalbalie.
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