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Deze handleiding is geschreven voor de contactpersonen van leeskringen in Overijssel.
Elke leeskring kan zich aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen..
(u vindt de link naar het formulier onder de blauwe knop lid worden of starten).
De persoon die namens de leeskring het aanmeldformulier heeft ingestuurd ontvangt
automatisch een mail met inloggegevens. Elke leeskring heeft één contactpersoon.
In deze handleiding leest u hoe u de gegevens van uw leeskring beheert en boeken
reserveert.
Lees voordat u aan de slag gaat ook even de spelregels op de website.

1. Inloggen







Ga naar de website op www.mijnleeskring.nl en selecteer Overijssel (linksboven
staat nu Rijnbrink Nijverdal)
Klik op de knop inloggen rechts boven in het scherm

Er verschijnt een inlogscherm.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.
(uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u altijd zelf wijzigen)
U bent ingelogd als u bovenaan de website uw naam ziet staan.

2. Gegevens controleren en wijzigen


Klik op “Mijn profiel” naast uw naam rechtsboven in het scherm.




Er verschijnt een scherm met uw contactgegevens
Controleer uw contactgegevens en pas deze eventueel aan.
N.B. Contactgegevens worden niet getoond op de website maar zijn nodig voor
het afhandelen van de aanvragen

3. Collectie en reserveren titels




Klik op de menuknop “collectie”. Het titeloverzicht verschijnt
De etalage toont een willekeurige selectie uit het titelaanbod
U kunt snel een titel zoeken via het zoekscherm rechts op de pagina door de titel
van het boek of de achternaam van de schrijver in te vullen in onderstaand
zoekveld:



Reserveer de titel door op de het boek te klikken en vervolgens op de knop ‘Boek
reserveren’






Er verschijnt een scherm met kalender.
Op dit scherm selecteert u:
- in welke vestiging de boeken worden opgehaald
- het aantal exemplaren (kunt u zelf aanpassen, standaard is 6 ingevuld)
- de gewenste leenperiode. De standaardperiode is 6 weken. Wilt u langer
lenen neem dan contact op met Willy Koerhuis
- u kunt een opmerking toevoegen, bijvoorbeeld voor een exemplaar in
grote letter
Klik op Reserveer dit boek.

N.B. de leentermijn is 6 weken met + 2 weken voor transport heen en terug (totaal 8
weken uitgeleend)



U krijgt een samenvatting van uw reservering. Bevestig (of wijzig) deze.



U ontvangt een e-mail ter bevestiging.



De reservering staat nu in uw reserveringsoverzicht onder “Mijn profiel”.
Let op: staat de reservering er niet bij dan is deze niet goed verwerkt.
Controleer uw e-mailadres



U kunt de reservering wijzigen tot een week voor levering (bijvoorbeeld het aantal
exemplaren)
U kunt maximaal 2 bestsellers (recente titels) reserveren



4. LEESKRING ZOEKEN
Klik op de paarse menuknop “Leeskringen” vul de plaatsnaam in en klik op
“leeskring zoeken”

Er verschijnt een overzicht met leeskringen.


Een



Een





geeft aan dat de leeskring open staat voor nieuwe leden.
geeft aan dat er geen plaats is voor nieuwe leden.

Klik op de knop ‘meer informatie’ en u ziet u de omschrijving van uw leeskring
zoals u die heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier. U kunt deze informatie
aanpassen via het formulier Gegevens wijzigen
Via de e-mailknop kunnen geïnteresseerden contact zoeken met uw leeskring.
Er staan geen contactgegevens van uw leeskring op de website.

5. Oproepen



Onder de menuknop “Lid worden of starten” vindt u de mogelijkheid om oproepen
te plaatsen.
Mensen die een leeskring zoeken of willen starten kunnen hier een oproep doen.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over reserveringen, neem dan contact op met
Willy Koerhuis via willy.koerhuis@rijnbrink.nl, tel. 088- 1970397.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze website of de collectie, neem dan contact op met de
webmaster Tineke Datema, via tineke.datema@rijnbrink.nl

