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Leerlingenportal - algemeen  
 
Elke school ontvangt voor schoolWise een eigen hyperlink met de URL (internetadres) voor 
schoolWise.  
Dit geldt óók als de school een gezamenlijke mediatheek heeft met een andere school. Elke school 
krijgt zijn eigen portal met de schoolnaam erin.  
 
De algemene regel is dat iedereen vrij kan rondkijken en zoeken in de portal, maar als je iets wilt 
reserveren of in je leeslog zetten et cetera, moet je eerst aangemeld zijn.  
 
Startpagina ('home') 
 

 
 

 
 De Startpagina bevat bovenin de navigatiebalk met knoppen voor de hoofdfuncties:  

 Home  

 Zoekmachine  

 Kijk in de kast  

 Snuffelen  

 Toppers  

 Optioneel: Webshop (alleen indien de school hiervan gebruikmaakt)  
 
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.  
 
Overige onderdelen van de startpagina:  

 Titelcarrousel, waarin de aandacht wordt gevestigd op een bepaald thema  

 Nieuws voor kinderen, meestal Jeugdbieb Nieuws  

 Widgets met aanvullende informatie; standaard worden Willem Wever, Jeugdbieb  
Kalender en Nieuwsbegrip meegeleverd  
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Titel carroussel  
De titelcarrousel op de startpagina wordt door leverancier HKA met regelmaat op centraal niveau 
gewisseld.  
In de titelcarrousel is steeds een lijst te zien, die is gemaakt door Jeugdbieb. We volgen de 
leesactiviteiten en actuele relevante thema's door het schooljaar heen, zoals Kinderboekenweek, Tip 
lijst Kinderjury, enzovoort. 
 
Het is voor een school mogelijk om een eigen titelcarrousel te maken. Deze komt dan in plaats van de 
centraal aangeleverde titelcaroussels. Meer informatie in de handleiding ‘Titelcaroussel’.  
 
Jeugdbieb Nieuws  
Standaard wordt schoolWise afgeleverd met Jeugdbieb Nieuws in de startpagina.  
Indien de bibliotheek beschikt over een eigen nieuwspagina voor kinderen of scholen kan deze ook 
worden getoond.  
Door te klikken op een bericht wordt een nieuw scherm geopend.  
 
Widgets  
Standaard worden drie 'widgets' meegeleverd in de schoolWise-portal:  

 De Willem Wever-widget van Jeugdbieb.nl, met antwoorden op allerlei interessante vragen van 
kinderen.  

 De Kalender van Jeugdbieb.nl, met informatie over voor kinderen belangrijke gebeurtenissen, 
evenementen en data.  

 Nieuwsbegrip, met wekelijks titels en digitale bronnen over het weekthema van Nieuwsbegrip. 


