Uitleenstatistiek
Achter de inlog voor docenten is het mogelijk een uitdraai te maken van de uitleningen in de
schoolbibliotheek. Dit vindt u onder het ‘Docent menu’.

Kies voor ‘uitleenstatistiek per groep’:

Het resultaat is een statisch overzicht van uitleningen in pdf.
Houd altijd een schooljaar aan. Bij ingeven van langere periodes of een periode die het schooljaar
overstijgt zullen de gegevens niet altijd kloppen, omdat in de groepen andere leerlingen zijn gekomen.
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Het is de bedoeling dat ook titels die in een leeslog zijn geplaatst meetellen voor de statistiek.



Kies de gewenste periode, per schooljaar keuze uit standaard-data: schooljaar of half schooljaar;
Kies de gewenste details: per jaargroep of per fysieke groep.

Voor statistische doeleinden ligt 'jaargroep' het meest voor de hand, omdat hiermee het beste een
vergelijking kan worden gemaakt met de cijfers van vorige jaren. ‘Kies fysieke groep' als u bijvoorbeeld
van een groep wilt zien of er na de kerstvakantie meer gelezen is dan daarvoor.


Kies welke uitleningen: alleen op school of alle uitleningen school en bibliotheek.

Standaardstatistiek:






In de kolom School: het vestigingsnummer van de school en de naam van de school.
In de kolom Groep: de jaargroep (is niet per definitie ook de fysieke groep).
In de kolom Leerlingen: het aantal leerlingen in de betreffende groep.
In de kolom Uitleningen: het aantal uitleningen in de aangegeven periode.
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Kies ‘uitleenstatistiek per leerlingen’ om te zien hoeveel en wat voor soort materialen leerlingen hebben
geleend:

Kies welke uitleningen:



Alleen uitleningen school;
Alle uitleningen school en bieb; dit is alleen mogelijk als er voor is gekozen dat alle leerlingen ook lid
zijn van de bibliotheek.

Uitleenstatistiek, details per leerling:

SchoolWise - Docentenportal

Leerlingen gesorteerd per jaargroep. Er wordt gesorteerd op materiaalsoort, dus er kunnen meer regels
per leerling zijn.






In kolom 1: de naam van de leerling.
In kolom 2: de materiaalsoort, bijvoorbeeld leesboek of luisterboek.
In kolom 3: de leeftijdsaanduiding, de informatie die ook op de materiaaletiketten staat.
In kolom 4: het AVI niveau, indien dit voor deze titel is vastgesteld door het CITO.
In kolom 5: het leesbelevingsniveau:

A = Recreatieve boeken
B = Kinderjuryboeken
C = Griffeljuryboeken
D = Doe-boeken
E = Informatie in woord en beeld
F = informatie in verhaalvorm


In kolom 6: het aantal geleende materialen.
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