
                                                                                                                            

SchoolWise – Collectie beheren 

 
Kastlijst maken 
 
Als leerlingen mogen reserveren in de schoolcollectie, moet er regelmatig een kastlijst worden 
gemaakt, waarop de gereserveerde exemplaren staan. Deze gereserveerde exemplaren moeten uit 
de kast worden gehaald en ingenomen. Per boek verschijnt er een melding met de naam van de 
leerling die het boek gereserveerd heeft. Noteer deze naam en zet het boek voor de leerling klaar. 
 

 Meld aan met de uitgebreide toegangscode 
 Ga naar Reserveringen > Overzichten > Kastlijst 

 

 
 
Het volgende scherm wordt geopend. U hoeft hier niets aan te passen.  

 Klik op ‘Maak rapport’.  

 

 

De kastlijst wordt geopend in de internetbrowser. De schoolWise client is niet afgesloten, maar tijdelijk 
naar de achtergrond geplaatst.  

Op de kastlijst is de titel, auteur, status, plaatsing en klant te zien. 

 Verzamel de boeken uit de kast en neem ze in. 
 Noteer welke leerling het boek gereserveerd heeft en zet het boek apart. 

De leerling ontvangt in de leerlingenportal een bericht dat de reservering klaarstaat.  

 

 

 



                                                                                                                            

SchoolWise – Collectie beheren 

 
Saneerlijst maken 
 
Op een saneerlijst is te zien welke exemplaren er langere tijd niet zijn uitgeleend.  

Let op: als schoolWise nog niet zo lang wordt gebruikt in de school, is de saneerlijst nog niet te 
gebruiken. Alle exemplaren zullen wij een nieuwe school als ‘nieuw’ worden beschouwd. Saneerlijsten 
zijn pas zinvol als er langere tijd wordt uitgeleend met schoolWise. 

 Meld aan met de uitgebreide toegangscode 
 Ga naar Exemplaren > Overzichten > Saneerlijst exemplaren 

 
 Vul een datum in, sinds wanneer het boek niet meer uitgeleend mag zijn. 
 Klik op ‘Maak rapport’. 

 

 

De kastlijst wordt geopend in de internetbrowser. De schoolWise client is niet afgesloten, maar tijdelijk 
naar de achtergrond geplaatst.  

Op de kastlijst is de titel, auteur, laatste innamedatum en een telling van het aantal uitleningen te zien. 

De volgende acties zijn mogelijk: 

 Controleer of de exemplaren nog in de schoolcollectie aanwezig zijn. Zo niet, schrijf de 
exemplaren dan af. 

 Is het exemplaar verouderd of onaantrekkelijk, schrijf het exemplaar dan af.  
 Breng de collectie onder de aandacht van de leerlingen. 

 

 

 

 
 


