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Handleiding "mijn AuraSpace" 
 
Het zoeken, reserveren en verlengen van documenten is, sinds 4 maart 2019 met de nieuwe 
mediatheeksoftware Aura, door de lener zelf online te doen. Via het leners portal "mijn AuraSpace" 
kan een lener toegang krijgen tot zijn persoonlijke leengegevens. Ook kan de lener hier zien wat de 
uiterlijke retourdata van het geleende materiaal zijn.  
Voorwaarde voor online verlengen: de uitleentermijn is niet verstreken. 

Toegang via de Aura app 

De stap-voor-stap instructie voor het downloaden en inloggen van de Aura Library app. De Aura 
Library app is beschikbaar voor iPhone en iPad en Android smartphones en tablets! 
Deze handige app is gratis downloaden uit de App Store of Play Store. 

Inloginstructie: 

●  Inloginstructie voor iOS (iPhone en iPad) 
●  Inloginstructie voor Android 

 De overige informatie op een rijtje: 

- Raadpleeg de handleiding van de app 

                iOS (iPhone en iPad) 

                Android 

- Kijk in de FAQ! Deze staat boordevol extra informatie. 

- Bekijk de http://www.aura.nl/Auraproducten/AuraLibraryapp.aspx 

Note: Wanneer jij al een Mijn Aura Space Account hebt, dan hoef jij je niet meer te registreren in 
de App, maar kan je direct op “inloggen” drukken. WEL belangrijk dat je inlogt met jouw 
lenerscode (nummer op jouw leerling- of personeelspas)! 

Wanneer jij nog geen Mijn Auraspace Account hebt, dan zal je jezelf nog wel moeten registreren, 
maar daarna is dan ook gelijk jouw “Mijn Auraspace” Account aangemaakt. 

Toegang via de web-browser 

Hoe werkt de toegang op dit moment. 
Ga in de webbrowser naar: 
https://hetstedelijk-kottenpark.auralibrary.nl/auraicx.aspx  
 
Kies menu-optie "mijn AuraSpace" en je krijgt dit plaatje te zien. 
 

Ga naar punt 3 als je nog geen account 
hebt aangemaakt. 
 

Voorbehoud: De mediatheek is pas met de software begonnen, er kunnen vergissingen in de tekst zitten..  
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1) Jouw   inlognaam is: het 6 cijferige nummer op jouw leerlingenpas (onder de barcode aan de 
foto-kant). 

2) Vul hier jouw wachtwoord in. 
3) Als je nog geen account hebt aangemaakt, zal je dit eerst moeten doen. 

Kies hiervoor de menu-optie "Account aanmaken". 
Vul hier in: 
� Jouw achternaam en tussenvoegsel zoals die op de leerlingenpas staat, 
� 6 cijferige nummer van jouw leerlingenpas 
�  Jouw e-mail adres   <jouw id>@hetstedelijklyceum.nl  

(niet Stedelijke e-mail adressen zullen door de beheerder verwijderd worden) 
� Het door jou gewenste wachtwoord. 
� Klik op "account aanmaken". 
� En je krijgt toegang tot jouw gegevens en de mogelijkheid om online te verlengen 

(online verlengen kan maar 1 keer). 
4) Als je in de toekomst jouw wachtwoord kwijt mocht zijn dan kan je met “wachtwoord 

vergeten” dit opvragen. Je ontvangt dan op jouw e-mailadres een e-mail met de gegevens. 

 
In het overzicht dat je nu krijgt, kan je zien wanneer een document terug moet zijn en is er een 
mogelijkheid om  te verlengen (1). 
Bij 2 kan je zien welke oude boetes er nog niet betaald zijn. 
 

Voorbehoud: De mediatheek is pas met de software begonnen, er kunnen vergissingen in de tekst zitten..  
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Klik hier voor verdere informatie en hulp  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
medewerkers Mediatheek Het Stedelijk Lyceum Kottenpark 
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