
Aura Library App en Mijn AuraSpace 

De schoolbibliotheek van het Leo Kannercollege is alleen digitaal open. Je kunt 

online zoeken in de catalogus van de schoolbibliotheek en het boek of de boeken die 

je graag wil lenen meteen reserveren. Een van de biebdocenten zal het boek dan zo 

snel mogelijk in jouw klas bezorgen. Hoe luxe is dat? 

Aura Library App op je telefoon of tablet 

Je kunt de app gratis downloaden via de App Store (iOS versie 7 en hoger) of 

Google Play (Android versie 4.0 en hoger). 

Je moet je dan eerst registreren. Dit gaat als volgt: 

• Selecteer als school/organisatie: Leiden, Leo Kanner Onderwijsgroep 

• Je Lenerscode is je SOM-nummer. 

• Vul je achternaam en eventueel tussenvoegsel in. 

• Gebruik als e-mailadres je schoolmailadres, want anders kun je geen 

berichten ontvangen. 

Mijn AuraSpace op de computer 

Als je het fijner vindt om de catalogus op de computer te bekijken, dan moet je een 

account aanmaken op Mijn AuraSpace. 

Daarvoor ga je in SOM naar Leermiddelen en opent Aura. 
 

Klik vervolgens op Account aanmaken. Je komt dan hier: 

 

• Je pasnummer is je SOM-nummer. 

• Vul ook hier weer je schoolmailadres in. 

 

Let op: Als je de app al gebruikt, kun je met die gegevens ook inloggen op Mijn 

AuraSpace! 



In de app en Mijn AuraSpace kun je: 

- Aanwinsten en themalijsten bekijken; 

- zien welke boeken je hebt geleend; 

- zien welke boeken te laat zijn; 

- boeken verlengen; 

- zoeken in de catalogus; 

- items reserveren; 

- beschrijvingen van boeken lezen; 

- en nog veel meer. 

Zoeken in de catalogus 

Als je bent ingelogd, zie je op het startscherm bovenaan deze balk. 

 

Klik op ZOEKEN. 

Je komt dan in het basiszoekscherm. Dat is prima als je al weet van welke schrijver 

je een boek wil lezen, of als je wil kijken of er boeken over voetbal zijn. 

Als je echter ook op niveau of taal wil zoeken, moet je bovenaan deze bladzijde 

klikken op UITGEBREID ZOEKEN. Je komt dan in het scherm op de volgende 

bladzijde. 

Categorie 

Hier kun je aanklikken of je een Nederlands of Engels boek wil zoeken. 

Niveau 

Dit is een belangrijke knop! De schoolbibliotheek is ingedeeld in verschillende 

niveaus. Je docent weet precies op welk niveau jij moet zoeken, maar hier is een 

korte samenvatting: 

JEUGD 0: Alleen toegestaan in de eerste periode van de brugklas of als je al 

helemaal klaar bent met je lijst voor het eindexamen. 

JEUGD 1-4: Geschikt voor de onderbouw en ook toegestaan op de boekenlijst voor 

het examen vmbo-tl. 

VMBO 1-2: Volwassen boeken die geschikt zijn voor het examen vmbo-tl. 

HAVO 3: Boeken die geschikt zijn voor het examen havo. Vmbo-leerlingen 

mogen deze boeken uiteraard ook lezen. 

VWO 4-6: Boeken die geschikt zijn voor het examen vwo. Leerlingen van vmbo en 

havo mogen deze boeken uiteraard ook lezen. 

Engels werkt met een andere niveau-indeling en verplichte lijsten. Leerlingen van het 

vmbo mogen alle boeken kiezen met de aanduiding VMBO in het niveau. Leerlingen 



van havo mogen alle boeken kiezen met de aanduiding HAVO en vwo-leerlingen de 

boeken met VWO. Dat kunnen dus ook boeken zijn met de aanduiding 

VMBO/HAVO/VWO. 

 

 

 

 

  



Oorspronkelijke druk 

Deze manier van zoeken is vooral handig voor leerlingen van de bovenbouw 

havo/vwo die voor Nederlands boeken moeten lezen uit de periode 1880-1940. 

Genre 

Hier kun je aanklikken wat voor soort boek je wil lezen: een detective, een thriller of 

liever een humoristisch boek. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat grappige boeken nooit 

spannend zijn en spannende boeken nooit grappig. 

 

De overige categorieën zijn meestal niet ingevoerd bij de boeken, dus hier volgen 

weinig zinvolle resultaten uit. 

 

Reserveren 

Als je een boek gevonden hebt dat je leuk lijkt, klik je hierop. Je krijgt dan zo’n pagina 

als deze te zien: 

 

 

Als je dit boek inderdaad wil lenen, klik je op Reserveren. Dit kan ook als het boek 

niet aanwezig is in de bibliotheek. Zodra het boek ingeleverd wordt, krijgt de 

biebdocent een melding dat jij het graag wil lenen. 

Zodra er een biebdocent dienst heeft, neemt deze alle reserveringen op en brengt de 

boeken naar jullie toe en haalt de boeken die je uit hebt weer op. 

Heb je een boek gereserveerd en heb je het na twee schooldagen nog niet 

gekregen? Laat je mentor dan even een mail sturen naar juf Merel. Zij kan dan in het 

systeem kijken of je reservering wel is doorgekomen. 

 

Veel leesplezier gewenst! 


