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Complete en kindvriendelijke portal
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Complete
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portal
voor
de schoolbibliotheek
Demo
Ga naar http://tinyurl.com/demo-schoolwise voor
een testversie leerling (gebruiksnaam + wachtwoord =
cora789). Testversie docent: klik op aanmelden gebruiDemo

kersnaam
en wachtwoord 0303 invoeren.
Ga naardocent03
http://tinyurl.com/demo-schoolwise
voor een
Demotestversie (gebruiksnaam + wachtwoord = cora789).
Informatie
Ga naar http://tinyurl.com/demo-schoolwise voor een
WiltDit
u blok
meer
weten over
of=wilt
uinformatie
een
gebruikt
u voor
lokale aanvullende
testversie
(gebruiksnaam
+schoolWise
wachtwoord
cora789).
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met
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over bijvoorbeeld
dedan
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leveringsvoorwaarden
ed.
u hier
het logo van
Ditonderwijscordinatoren
blok
gebruikt u voor lokale
aanvullende
informatie
vanOok
dekunt
Bibliotheek:
uw eigen bibliotheek
uploaden. Onderstaande
tekst
over bijvoorbeeld
de contacpersoon,
de kosten,
Gemeente
Tilburg:
Centrum,
Noord
enteZuid
dient
als
voorbeeld
en
is
in
z’n
geheel
vervangen.
leveringsvoorwaarden ed. Ook kunt u hier het logo van
Helma van de Langerijt | 06 40 91 52 18
uw eigen bibliotheek uploaden. Onderstaande tekst
Informatie
helmavandelangerijt@bibliotheekmb.nl
dient
als voorbeeld en is in z’n geheel te vervangen.
Wilt u meer weten over schoolWise of wilt u een

Gemeente Tilburg: Reeshof, West en De Blaak
demonstratie? Neem dan contact op met uw lokale
Informatie
Karlijn
Beunder | 06 12 72 44 82
bibliotheek.
Wilt u meer weten over schoolWise of wilt u een
karlijnbeunder@bibliotheekmb.nl
demonstratie? Neem dan contact op met uw lokale
Bibliotheek xxxx
Berkel-Enschot, Udenhout,
bibliotheek.
Naam Contactpersoon
gemeente
Waalwijk en Loon op Zand
Adresgegevens
Bibliotheek
xxxx
AnkTelefoon
Joosen
| 06 37 43 19 79

Naam
Contactpersoon
Email
ankjoosen@bibliotheekmb.nl
Adresgegevens
Gemeente Goirle en Oisterwijk:
Kosten
Telefoon
Marja
Schaapveld
| 06met
54 27
85
Doet
uw school mee
de19
Bibliotheek
op school?
Email

marjaschaapveld@bibliotheekmb.nl
Dan krijgt u automatisch toegang tot de portal van

schoolWise. We informeren u graag over de voorwaarden.
Kosten
Gemeente Hilvarenbeek:
Wiltschool
u alleen
toegang
schoolWise?
betaalt uw
Doet uw
mee
met detot
Bibliotheek
opDan
school?
Mai van Limpt | 06 81 82 69 29
school € xxx per leerling/per jaar.
Dan krijgt
u automatisch toegang tot de portal van
maivanlimpt@bibliotheekmb.nl
schoolWise. We informeren u graag over de voorwaarden.
www.debibliotheekopschool.nl

Wilt u alleen toegang tot schoolWise? Dan betaalt uw
school € xxx per leerling/per jaar.
www.debibliotheekopschool.nl

voor
voorde
de schoolbibliotheek
schoolbibliotheek

schoolWise ondersteunt
informatievaardigheden
schoolWise stimuleert niet alleen het lezen,
maar draagt ook bij aan het vergroten
van de informatievaardigheden van

De voordelen van schoolWise op een rij

kinderen. Met schoolWise ontdekken ze

• Kwaliteit, professionaliteit en

zelf leuke boeken maar ook betrouwbare,
relevante informatie op internet, voor
spreekbeurten, werkstukken of projecten. De
website wordt door een team van ervaren
informatieprofessionals actueel gehouden
en uitgebreid met nieuwe websites.
Wat is schoolWise?

schoolWise ondersteunt het leesonderwijs

schoolWise is een compleet en eigentijds

schoolWise heeft alles wat nodig is om een

systeem voor het beheren en zichtbaar

moderne schoolbibliotheek efficiënt te

maken van de eigen schoolbibliotheek.

beheren, zoals het uitlenen en reserveren,

Het biedt de mogelijkheid om kinderen

een catalogus, het toevoegen van nieuwe

in contact te brengen met leesboeken en

boeken en het printen van barcodes en

betrouwbare informatie. schoolWise is

rugetiketten. schoolWise biedt daarnaast

één van de opvolgers voor Educat-B, het

veel extra functionaliteiten die aansluiten

bibliotheeksysteem dat al jarenlang door

bij de leerlingen van nu én bij vernieuwing

honderden scholen wordt gebruikt. Net als

en modernisering van het leesonderwijs.

Educat-B is schoolWise ontwikkeld door de

Behalve het zoeken en reserveren biedt de

bibliotheken in Nederland. Het enige wat

portal ook nieuws en leestips. Leerlingen

een school nodig heeft om schoolWise te

kunnen er rondsnuffelen per genre of thema

kunnen gebruiken is een computer met

en het zoekresultaat eenvoudig filteren op

internet. schoolWise is modern en veelzijdig

niveau, leeftijd of materiaalsoort. Leerlingen

en sluit volledig aan bij de belevingswereld

kunnen bijhouden wat ze hebben gelezen en

en vaardigheden van de huidige generatie

wat ze daarvan vonden. Hiervoor ontvangen

leerlingen, een generatie die opgroeit met

ze kleine beloningen in een virtuele

digitale media en internet.

prijzenkast. Binnenkort kunnen ze ook
elkaars beoordelingen zien. Dit stimuleert en
inspireert op een speelse, eigentijdse manier
om meer te lezen of andere boeken te lezen,
wat weer bijdraagt aan de leesvaardigheid.
Daarnaast kan de leerkracht het lees- en
leengedrag van elke leerling volgen.

continuïteit van de schoolbibliotheek.
• Alle leerlingen worden direct ook lid
van de bibliotheek.
• Het lees-en leengedrag van de
kinderen wordt gemonitord.
• Gebruiksgemak voor kinderen,

schoolWise biedt daarmee een ruime selectie

eenvoudige zoekstructuur en de

van betrouwbare links, zoals websites van

titelbeschrijvingen zijn afgestemd op

het Jeugdjournaal, School-tv, Teleblik, het

het basisonderwijs.

Klokhuis, dierentuinen etc.

• Aantrekkelijk vormgegeven.
• Integraal zoeken en reserveren in de
schoolbibliotheek en in de openbare
bibliotheek.
• Zoeken in betrouwbare digitale
bronnen voor bijv. werkstukken en
spreekbeurten.
• Gebruiksgemak voor scholen door
ondersteuning bij de inrichting van
een werkstation, onderhoud, updates
en bij de conversie vanuit Educat-B.
Een backup is niet meer nodig.

De Bibliotheek op school

• In overleg kan ook het collectiebeheer

De bibliotheek heeft schoolWise ontwikkeld

aan de bibliotheek worden

als een van de onderdelen van de

uitbesteed.

Bibliotheek op school, een landelijke aanpak

• Eenvoudig invoeren van nieuwe

waarin bibliotheek en school structureel

boeken en aanmaken van barcodes

samenwerken aan taalontwikkeling,

en rugetiketten.

leesbevordering en mediawijsheid. Het doel

• Lenen is ook zonder pasje mogelijk.

daarvan is om kinderen te stimuleren om

• Extra optie: zelfbediening voor

meer te lezen, op school en thuis. Het spreekt
voor zich dat een goede schoolbibliotheek
hiervoor de basis vormt. Uw bibliotheek
vertelt u graag over de mogelijkheden van de
Bibliotheek op school voor uw leerlingen!

kinderen.

