SCHOOLWISE Portal
korte uitleg voor leerlingen en docenten
Beste leerling/leerkracht,
Schoolwise Portal is de catalogus van de Bibliotheek op school ( dBos). Je kunt hem zien als een grote
digitale boekenkast waarin je kunt zoeken en rondkijken en als je wat gevonden hebt ook reserveren. De
SchoolWise Portal vind je op de computers op school en als het goed is, als link op de website van je
school. Zo kun je op school, maar ook thuis met Schoolwise aan de slag.
Hoe ziet de SchoolWise Portal eruit en hoe kun je ermee werken.
 Je komt op de Homepage, dat is de startpagina van de SchoolWise Portal
 Je ziet daarop o.a.: Jeugdbiebnieuws en de boekencarrousel maar je ziet ook de woorden
zoekmachine, kijken in de kast, snuffelen (en toppers)
 Er zijn verschillende manieren om te zoeken, kijken en snuffelen.
Zoeken
:Onderwerp/ titel/schrijver etc. / selectie groep en informatief of verhalend
Kijken
: Kies een leeftijdscategorie en kijk wat er verschijnt
Snuffelen
: Kies een rubriek, en vervolgens kies in het uitrol menu een onderwerp




De meest gekozen zoekwijze is “zoeken”.
Voorbeeld van zoeken: paarden > Tik op titel boek voor meer info
- Op school? Dan niet reserveren maar lenen (of als hij uitgeleend is, toch reserveren!)
Waarom? Jij hebt geen personeel die voor jou gaat zoeken 
Is een boek niet in je eigen bibliotheek ga dan naar > tabblad bibliotheek
Jouw verzoek gaat nu de hele provincie door. Kijk maar eens op de barcode waar het boek
vandaan gekomen is als je reservering binnen is.
Naast het zoeken van boeken, DVD of luisterboeken, kun je ook kijken naar informatie op Websites
of filmpjes. Deze informatie is betrouwbaar en handig voor bv. werkstukken / spreekbeurten.

Als je een boek, DVD of luisterboek gevonden hebt dat je graag wil reserveren dan moet je eerst
Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord







Naam verschijnt
Reserveren en reservering bevestigen (maximaal 2 exemplaren tegelijk)
Vergeet niet om je ook weer af te melden!!
Boeken die je reserveert op Schoolwise komen naar school
Boeken die je reserveert op www.zininbibliotheek.nl komen naar de ZINiN bieb. Daar moet je ze zelf
ophalen en daar ook weer inleveren.
Boeken die je leent op school blijven in school en mogen dus niet mee naar huis.

Heb je vragen? Stel ze aan je leerkracht, ouders of medewerker van de bibliotheek.
Lees meer, weet meer. Veel plezier met je biebpas!!

Met vriendelijke groet,
Medewerkers ZINiN Bibliotheek

De bibliotheek op school.
Klik op de

link van SchoolWise.

Klik op de zoekmachine als je op zoek bent naar een bepaald boek of onderwerp.

Kies hier je groep.
Typ hier je zoekwoord.
Geef aan wat je zoekt.

Stel je zoekt een boek over de Middeleeuwen.

Bij het tabje school zie je welke boeken er op school zijn, deze mag je NIET reserveren.
Bij het tabje bibliotheek kijk je in de ZINiN Bibliotheek en de andere bibliotheken. Deze kun je WEL reserveren .
Bij het tabje websites vind je websites die geschikt zijn voor jou en passen bij het woord dat je hebt ingetypt.
Bij het tabje filmpjes vind je filmpjes die geschikt zijn voor jou en passen bij het woord dat je hebt ingetypt.
Als je een boek, DVD of luisterboek heb gevonden dat je leuk lijkt klik je er op. Je krijgt nu meer informatie over wat
je gekozen hebt. Hoe dat er uit kan zien zie je op het volgende plaatje.
Lijkt je dit een leuk? Dan klik je op reserveren.

Nu willen de mensen van de bibliotheek nog wel weten voor wie het boek is en naar welke school het gestuurd moet
worden. Daarvoor moet je eerst aanmelden. Vul daarom je gebruikersnaam in. Dat is het nummer dat op je pasje
staat en onder de barcode in de groene map van de bibliotheek en je wachtwoord in. Je weet vast je wachtwoord
nog wel en anders weet je Juf of meester het vast wel.

Weet je niet wat je zoekt, kijk dan in de kast.

Er zijn verschillende kasten, zo is er een kast voor jouw leeftijd, maar ook een kast voor stripboeken of een kast met
makkelijk lezen voor als je moeite hebt met lezen.
LET OP Deze boeken staan allemaal bij ons op school en kun je niet reserveren.
Je kunt ook even snuffelen op onderwerp.
Deze boeken kun je WEL reserveren.

Het reserveren van de materialen die je op deze manier vindt gaat precies hetzelfde, dus ook weer eerst inloggen
met je gebruikersnaam (= pasnummer) en wachtwoord.
Succes!!!

