Het Open Leer Centrum
Het OLC bestaat uit een aantal ruimtes met verschillende regels.

De computereilanden
OL1 en OL2

 Aan de computers is ruimte voor 44 leerlingen. (20 computers voor 2 leerlingen en
4 computers voor 1 leerling).
 De computers mag je gebruiken als je een OL-uur hebt, echter alleen in overleg met
je docent.
 Je mag hier overleggen met degene met wie je aan één computer werkt.
 Je mag van hieruit eventjes naar de mediatheek of je docent.

De fluisterruimtes
OL3, OL4, OL5 en OL6.

 In een fluisterruimte is plaats voor 32 leerlingen. (Alleen in OL6 staan ook nog 8
computers).
 Het pasje lever je in bij de docent in het blauwe bakje.
 Je mag hier op fluistertoon met je buurman of buurvrouw overleggen, met dien
verstande dat niemand last van je heeft.
 Je mag in overleg met de docent eventjes naar de mediatheek of naar een computer.

De groepswerkruimtes
C121,C122, C123 en C124







In de groepswerkruimte kunnen maximaal 6 leerlingen terecht.
Je mag hier samenwerken met de rest van de groep.
In een groepswerkruimte mogen alleen homogene groepen plaatsnemen.
Gebruik van een groepswerkruimte kan alleen via René Strik.
Je mag de groepswerkruimte gedurende het lesuur in principe niet verlaten.

Computerlokaal:C224

 In het computerlokaal is plaats voor 32 leerlingen.
 Het lokaal wordt voornamelijk gebruikt voor klassikale lessen.

Het OT-lokaal: C237

 In het OT-lokaal is plaats voor 26 leerlingen.
 Het pasje doe je in C237 in het blauwe bakje. René Strik komt gedurende het lesuur de presentie controleren.
 In het OT-lokaal mag in alle rust overlegd worden.
 Je mag vanuit het OT-lokaal aan een computer gaan werken.

De "UFO"

De "UFO" (zo werd de hele balie in het begin genoemd) is ook de werkplek van René Strik
en bij hem moet je zijn:
 voor alle vragen over CUP
 als je je pasje kwijt of vergeten bent*;
 als je problemen hebt met de computer;
 als je niet met een computerprogramma overweg kunt;
 als je iets gescand wilt hebben;
 als je iets niet kunt vinden (bijv. op Internet);
 als je niet kunt printen;
 als je een groepswerkruimte wilt gebruiken;
 als je een sheet of een snelhechtmapje of…;
 als je vragen of hulp nodig hebt.
* Het pasje
Aan het begin van elk OL-uur moet je je pasje inleveren in het blauwe bakje bij de docent/begeleider. Aan het eind van elk OL-uur moet je het zelf weer ophalen. Als je je
pasje vergeten bent, moet je bij René Strik een geel kaartje halen. Dit kaartje mag je één
dag gebruiken in plaats van je pasje. Als je voor de tweede keer je pasje vergeet, krijg je
een zogenaamd herinneringsuur. En dat betekent een uur extra in het OLC werken.
Een pasje dat kwijtgeraakt is, kan worden vervangen door een vervangend pasje dat alleen nog maar geldig is in de mediatheek van het studiehuis. Dat kost wel €2,00.

De Mediatheek
In de mediatheek staan ruim 17.500 boeken die je allemaal mag gebruiken. De meeste
mag je gewoon lenen voor 3 weken, voor andere boeken gelden weer andere regels. Hier
kom je vanzelf achter.

Uiteraard geldt ook voor de mediatheek een aantal regels.
 De tassen moeten buiten de mediatheek worden gelaten.
 De leestafel wordt gebruikt voor het lezen van de krant of een tijdschrift of voor het
raadplegen van een naslagwerk. De leestafel mag niet als werkplek worden gebruikt.
 Zachtjes praten is toegestaan.
 De aanwijzingen van de mediatheekmedewerkers moeten altijd worden opgevolgd.

En verder:
 Tegen inlevering van je pasje mag je gebruik maken van woordenboeken, atlassen,
antwoordenboeken, de boeken van het boekenfonds enz. Woordenboeken moderne
talen en Binassen bevinden zich achter de balie.
 In de mediatheek bevindt zich de publiekscatalogus (opzoekcomputer), waarmee je
de gehele catalogus van Limburg kunt raadplegen en dat zijn meer dan een half miljoen boeken, tijdschriften, DVD's, cd's etc.
 Aan de balie vind je allerlei kantoorartikelen, zoals een nietapparaat, perforatoren,
plakband, paperclips e.d. die je vrij kunt gebruiken.
 Voor het kopieerapparaat heb je geen chipknip nodig. Kopiëren mag nooit als je
klassikaal les hebt.
 Het uitleenreglement is aan de balie verkrijgbaar.

Als…

…dan:

Als je voor een ruimte hebt gekozen, dan blijf je daar ook zitten.
Als je in een tussenuur niets gepland hebt, dan blijf je lekker in de aula.
Als je een ander vak wilt doen dan in je rooster staat, dan kan dat alleen in overleg met de docent.
Als je les hebt in een lokaal, dan mag je niet naar het OLC.
Als je in het lab wil werken, dan doe je dit in overleg met de heer Heil. Je kunt cup hiervoor niet
gebruiken.
Als je eventjes een pc nodig hebt, een encyclopedie wilt raadplegen, een woordenboek wilt
lenen, of zo, dan doe je dat in overleg met de docent.

Veelgestelde vragen

en de antwoorden:

Blijft mijn CUP-rooster altijd staan?
-

Nee! Controleer regelmatig je cuprooster!

Wanneer kan ik cuppen?
- Elke dinsdag vanaf 18:00 uur tot vrijdag 10.00 uur voor de volgende week.
Lesuitval! twee uur wachten voor een gecupt tussenuur?
- Niet altijd! Overleg in elk geval met dhr. Strik!
Lesuitval! kan ik evengoed in het olc komen werken?
- Tuurlijk! In c24 is nog plaats! Meld je wel even bij dhr. Strik.
Ik sta niet op de presentielijst! Wat nu!
- Dan sta je op een andere lijst in een andere ruimte!
Ik heb voor vandaag niets gepland! Kan dat alsnog?
- Nee! Wel voor morgen!
Ik wil in een tussenuur de krant gaan lezen! Kan dat?
- Jawel, maar begeef je rustig naar de leestafel.
Kan ik deze week al uren maken voor volgende week?
Nee, De uren van deze week, maak je deze week!
Ik zit in een groepswerkruimte! Mag ik toch computeren?
- Ja! Wel in overleg met dhr. Strik!

Huisregels

Wat! Geen
muziek?

De computers zijn er
niet om er spelletjes
op te spelen!

Buurten? Gezellig!
Maar niet in het OLC!

Ik zit in de tas!
Tussenuur? Niet gecupt?
Ook dan gelden de reguliere lestijden!

Ergens anders gaan zitten of
aan een ander vak werken?
Alleen in overleg met de docent!

OLC is niet Open Loop Centrum

Welkom! Behalve als je in
een lokaal les hebt!

Eten en drinken alleen
in het restaurant!

