
 

SchoolWise – Leerlingenportal 

 
Startpagina schoolWise portal  
 
Elke school ontvangt voor de schoolWise portal een eigen URL (internetadres).  
Dit geldt óók als de school een gezamenlijke mediatheek heeft met een andere school. Elke school 
krijgt zijn eigen portal.  
 
Iedereen kan vrij rondkijken en zoeken in de portal, maar als je iets wilt reserveren of in je leeslog 
zetten, moet je aangemeld zijn.  
 

 
 
 De startpagina heeft bovenin de navigatiebalk met de volgende knoppen:  
 Home  
 Zoekmachine: de zoekmachine zoekt in de jeugdtitels van de eigen schoolbibliotheek, openbare 

bibliotheek én in de digitale bronnen zoals schoolTV, Willem Wever via jeugdbieb.nl  
 Kijk in de kast: per leesniveau zichtbaar welke boeken er in de schoolbibliotheek zijn. 
 Snuffelen: snuffelend zoeken zonder een zoekterm in te hoeven geven. Om leerlingen en 

docenten snel op goede ideeën te brengen voor een fijn (voor)leesboek, project of werkstuk. 
 Toppers: per groep wordt getoond wat de best beoordeelde boeken zijn, deze beoordeling wordt 

in de leeslog door de leerling gegeven.  
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De naam van de school is rechts in de navigatiebalk te zien.  
Uiterst rechtsboven staan de Aanmeld-link en de link naar de Help-pagina.  
 

 
 
 
Verder bevat de startpagina twee titelcarrousels, waarin de aandacht wordt gevestigd op een bepaald 
thema. Deze carrousels worden regelmatig door de leverancier HKA voor alle scholen ververst met 
nieuwe titels. Ze volgen hierbij de leesactiviteiten en actuele relevante thema's door het schooljaar 
heen, zoals Kinderboekenweek, Tiplijsten Kinderjury enz. 
 
Het is voor een school mogelijk om een eigen titelcarrousel te maken. Deze komt dan in plaats van de 
centraal aangeleverde titel carrousels. 
 

 
 
En er staat ‘Widgets’ op de startpagina zoals, actueel nieuws en een kalender van Jeugdbieb met 
voor kinderen belangrijke gebeurtenissen, evenementen en data.  
 
De “Weetjesmachine” widget van Willem Wever, geeft antwoord op allerlei interessante vragen van 
kinderen. De meerwaarde van deze widget is dat het inspeelt op de nieuwsgierigheid van kinderen, en 
ook niet-lezers/ jongens aanspreekt. 
 
 
 


