Titelinformatie opzoeken
Als er in de schoolWise portal een titel wordt opgezocht, via de zoekmachine, kijkje in de kast of
snuffelcatalogus is de weergave overal hetzelfde.
De volgende gegevens worden bij elke titel getoond:
 Plaatje van de omslag. (Als er geen omslagplaatje is, wordt een standaardplaatje getoond)
 Titel
 Korte inhoud
 Beoordeling (gemiddeld aantal sterren in de Leeslogs)
 Mediumsymbool (boek, cd, et cetera)
 Soort: Verhaal of Informatie
 Genre symbool (indien van toepassing)
Daaronder staat de volgende buttons:
Leeslog, Reserveer, Verlanglijst, Even onthouden, Tip een vriend.
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Titeldetails
Door te klikken op de titel, op 'Lees verder' of op het omslagplaatje verschijnt de titeldetailpagina.
Hier worden meer gegevens getoond van de gekozen titel.
Aan de linkerkant van de titeldetails staat het omslagplaatje met daaronder de buttons Reserveer,
Leeslog et cetera.

Op de titeldetailpagina staat de volgende informatie:












Titel en ondertitel, het genresymbool en materiaalsymbool
Serie en serienummer (indien van toepassing)
Schrijver
Inhoud: korte samenvatting van de inhoud van het boek of ander materiaal
Collatie: aantal pagina's, illustraties, afmeting
Leeftijd (van - t/m), het gaat hierbij om het belevingsniveau
AVI (soms meerdere)
Soort: Verhaal, Verhalenbundel, Informatie
Leesbelevingsniveau (zie hieronder voor meer informatie)
J / M: specifiek voor jongens of meisjes
Sterren (gemiddelde aantal sterren in de Leeslogs)

Het leesbelevingsniveau:
A = Recreatieve boeken
B = Kinderjuryboeken
C = Griffeljuryboeken
D = Doe-boeken
E = Informatie in woord en beeld
F = informatie in verhaalvorm
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Aan de rechterkant van de titeldetails staan er onderwerpen die betrekking hebben op de getoonde
titel, waarop de leerling kan klikken om meer titels van hetzelfde onderwerp te bekijken.
Er worden alleen titels getoond die in de schoolbibliotheek aanwezig zijn.

Waar is het?
Onder het kopje ‘Waar is het?’ wordt getoond waar de titel te lenen is.
Als de titel op school aanwezig is, wordt dit direct in de titeldetailpagina getoond, met de status
(binnen/uitgeleend), in welke kast het staat en wat er op het rug etiket staat.

Door te klikken op ‘Waar is het nog meer’ wordt getoond welke bibliotheken ook een exemplaar van
deze titel hebben.
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