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Dé online software voor
uw schoolbibliotheek in
het basisonderwijs

Aura Junior
Online software voor uw schoolbibliotheek
in het basisonderwijs
Helpt kinderen snel te leren zoeken
Is eenvoudig, interactief en speels van opzet
Ondersteunt leesbevordering
Homepage in uw eigen huisstijl
Is startklaar: inloggen en direct aan de slag
In de cloud dus geen omkijken naar beheer

Spelenderwijs informatie vinden
Aura Junior is speciaal ontwikkeld voor leerlingen
in het basisonderwijs. Kinderen kunnen op
eenvoudige en speelse wijze zoeken in de catalogus.
Zoeken naar dat spannende boek, die leuke
documentaire over Eskimo’s of een interessante
website. Leuk om te doen en heel leerzaam.

Leesbevordering
Aura Junior stimuleert kinderen tot lezen.
Kinderen kunnen:
Verslag doen van het gelezen boek
Verslagen lezen van andere kinderen
Tips krijgen over andere interessante boeken
Het gelezen boek waarderen met sterren
Een lijst inzien van de meest gelezen en de
best gewaardeerde boeken
Boekencarrousel bekijken met fraaie
aanwinsten- en themalijsten

Ook met de Bibliotheek op school
Werkt uw school samen met de Openbare
Bibliotheek in het kader van de Bibliotheek op school
(dBOS)? Ook dan biedt Aura Junior uw school een
passende oplossing. Onderdeel van dBOS is de
Monitor waarin gegevens worden verzameld over

het leen- en leesgedrag en de leesmotivatie van
leerlingen en over het leesbevorderend gedrag van
leerkrachten. Met Aura Junior kunnen de benodigde
uitleengegevens van de leerlingen worden opgevraagd
en doorgegeven aan de Monitor.

Uitlenen en collectiebeheer
Uitlenen, innemen, verlengen, reserveren en
variabele uitleencriteria instellen? Het is allemaal
kinderlijk eenvoudig. Werken met Aura Junior is een
feest:

Zoeken en reserveren
24/7 zoeken op woorden uit de titel en/of
samenvatting, trefwoorden, schrijver
of serietitel
Direct doorschakelen naar gekoppeld
filmfragment, foto, pdf of website
Zoeken en reserveren vanaf smartphones en
tablets met additionele leerlingapp Aura Library

Kinderen kunnen zelf innemen en uitlenen
Leerlinggegevens inlezen uit de schooladministratie
Onbeperkt aantal trefwoorden koppelen
Afdrukken van titellijsten in eigen layout
Titels downloaden uit NBD Biblion titelbestand
met ruim 600.000 titels
Icoontjes voor categorie-, materiaal-, niveau- en
genreaanduiding
Foto van boekomslag op het scherm

Bezoek de demo van Aura Junior: aurajunior.auralibrary.nl

Al vanaf € 25 per maand
Aura Junior is al vanaf € 25 exclusief btw per maand
beschikbaar. Maakt u momenteel gebruik van andere
bibliotheeksoftware? Wij zetten de catalogusgegevens
voor u over naar Aura Junior. Voor het programma
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Educat-B, dat niet meer wordt ondersteund, is Aura
Junior hét alternatief! Binnen het voortgezet onderwijs
is Aura Software marktleider: ruim 80% van de scholen
werkt dagelijks met de software van Aura Software.

