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Titelinformatie en leeslog 
 
De weergave van een titellijst in schoolWise is overal gelijk, uitgezonderd het Leeslog en de Webshop.  
De volgende gegevens worden in een lijst getoond:  

 Plaatje van de omslag. Indien afwezig wordt een standaardplaatje getoond  

 Titel  

 Korte inhoud  

 Rating (gemiddeld aantal sterren in de Leeslogs)  

 Mediumsymbool (boek, cd, et cetera)  

 Soort: Verhaal of Informatie  
 
Genre(s) indien van toepassing. Door de cursor over een titel te halen (zweven zonder klikken) 
worden de volgende buttons zichtbaar: Leeslog, Reserveer, Verlanglijst, Even onthouden,  
Tip een vriend. 
 

 
 
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. Bovenin staan het kruimelpad (zoekpad) en de 
Terug-link.  
Aan de linkerkant staat het omslagplaatje met daaronder de buttons Reserveer, Leeslog et cetera. 
Rechts staan de titelgegevens. 
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Titel en ondertitel (deze zijn soms erg lang), het genresymbool en materiaalsymbool  

 Serie 

 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  

 J / M: specifiek voor jongens of meisjes  

 Sterren (gemiddelde aantal sterren in de Leeslogs)  

 Waar is het?  
 
Beschikbaarheidsinformatie, allereerst de exemplaren van de school.  
Per exemplaar is te zien wat de status is (Binnen, Uitgeleend en dergelijke), waar het is (school of 
bibliotheek), in welke kast het staat en wat er op het etiketje staat.  
Door te klikken op 'Waar is het nog meer' wordt getoond welke bibliotheken ook een exemplaar van 
deze titel bezitten. 
 
Reserveren  
Om te reserveren moet een leerling inloggen en klikken op de Reserveer-button van een titel.  
Reserveren betekent: aangeven dat je iets wilt lenen, en vervolgens wachten tot je aan de beurt bent. 
Er kunnen anderen vóór jou aan de beurt zijn.  
De leerling ontvangt bericht als er een reservering klaar staat en waar dat is. Dit kan in de 
schoolmediatheek zijn of in de bibliotheek, afhankelijk van de afspraken hierover tussen school  
en bibliotheek.  
 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er vanuit de schoolWise-portal gereserveerd mag worden in een 
bepaald netwerk van bibliotheken, maar dat een leerling zelf naar de bibliotheek moet om de 
klaarstaande materialen daadwerkelijk te lenen. Hiervoor is het nodig dat de leerlingen ook lid zijn van 
de bibliotheek. Het materiaal moet in dat geval dus ook weer worden ingeleverd in de bibliotheek 
 
Een andere mogelijkheid is dat alle reserveringen die de schoolmediatheek zelf niet kan honoreren 
door de bibliotheek worden afgeleverd op school, om te worden uitgeleend in de schoolmediatheek.  
 
Een spelregel bij reserveringen is, dat een lener het materiaal na afloop moet inleveren waar hij het 
geleend heeft. Dus: is het in de schoolmediatheek uitgeleend, dan kan het daar worden ingeleverd, 
ook als het materiaal afkomstig is van de bibliotheek. 
 
Leeslog  
Hiervoor moet een leerling zijn aangemeld met gebruikersnaam en wachtwoord.  
Elke leerling kan een eigen Leeslog bijhouden, dat wil zeggen zijn of haar mening geven over een 
gelezen boek.  
Dit staat los van het lenen van een boek, maar: de 'geleeslogde' titels tellen wel mee in de 
uitleenstatistieken van schoolWise, ook als het boek niet werd geleend. Per slot van rekening is een 
gelezen en beoordeeld boek minstens zoveel waard als een geleend boek.  
 
Het doel van het Leeslog is leerlingen te leren reflecteren op een gelezen boek. Daarnaast is het voor 
de docent van belang dat dit wordt vastgelegd. Ook is het voor leerlingen zelf leuk om te zien wat zij 
door de jaren heen lazen en wat zij daarvan vonden.  
 
Alleen de leeslogtitels van het huidige schooljaar zijn te wijzigen. De leeslogtitels van vorige jaren zijn 
alleen te bekijken. 
De docent kan de leeslogtitels uit voorgaande schooljaren in pdf- formaat exporteren, voor leerlingen 
die de school verlaten. 
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Het Leeslog van een leerling kan een stimulans worden voor andere leerlingen. Leerlingen kunnen 
elkaars Leeslog-pagina's zien door te klikken op de sterretjes in een titeldetail-pagina.  
 
Er kan vanuit elke titel in schoolWise geklikt worden op de Leeslog-button, om deze titel in het eigen 
Leeslog te zetten.  
 
Prijzen / beloningen  
Het vullen van het Leeslog wordt door het systeem beloond met prijzen in de vorm van leuke plaatjes, 
te zien in 'Mijn prijzenkast' op de profielpagina.  
De 'prijzen' worden uitgedeeld bij de eerste drie titels, en daarna bij elke derde titel.  
 
Op het Leeslog van een leerling zijn alle 'geleeslogde' titels te zien; door op de Leeslog-button te 
klikken verschijnt het ingevulde leeslog-formulier.  
 
Bij het aanbieden van het Leeslog wordt verschil gemaakt in verhalende en informatieve boeken. 
 
Daarnaast is er een opbouw in leeftijd in de vraagstelling. Er zijn drie verschillende Leeslog-
formulieren: voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  
 
Leeslog onderbouw t/m groep 4  

 Rating (aantal sterren)  

 Eén of meer kwalificaties aanvinken, bijvoorbeeld 'Spannend'  

 Smiley kiezen  

 Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek 
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Leeslog middenbouw groep 5-6  

 Rating  

 Eén of meer kwalificaties aanvinken, bijvoorbeeld 'Spannend'  

 Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek 

 Verrassingsvraag, bijvoorbeeld 'Mijn lievelingsplek om te lezen is ….'  
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Leeslog Bovenbouw groep 7-8  

 Rating  

 Schuifbalkjes die een schaalverdeling aangeven voor een aantal eigenschappen van het boek, 
bijvoorbeeld de schaal van Vrolijk ------ Droevig  

 Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek 
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Verlanglijst  
Hiervoor moet een leerling zijn aangemeld met gebruikersnaam en wachtwoord.  
Met de Verlanglijst-button kan een leerling een lijstje bijhouden van titels die hij nog een keer wil 
lezen.  
De Verlanglijst schoont zichzelf op; zodra een titel is geleend, verdwijnt deze van de lijst. Daarnaast  
kan een leerling zelf titels verwijderen uit de lijst.  
De Verlanglijst voor schoolWise is exact dezelfde lijst als die in de portal van de bibliotheek en die in 
de Webshop.  
Het maakt voor het opschonen niet uit waar iets werd geleend.  
 
Even onthouden  
Hiervoor hoef je niet ingelogd te zijn. Met de 'Even onthouden'-button kan een titel op een tijdelijk lijstje 
worden gezet. Dit kan handig zijn bij het zoeken naar geschikt materiaal, waarbij van scherm wordt 
gewisseld (bijvoorbeeld van snuffel-rubriek wisselen). 
 

 
 
De titels op dit lijstje worden rechtsboven in een mini-carrousel getoond, zie afbeelding. 
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Tip een vriend  
Leerlingen kunnen hun klasgenootjes een leestip sturen via de button 'Tip een vriend'. Deze button is 
bij elke titel te vinden.  
 
Zij hebben keuze uit alle leerlingen van de eigen groep. Er geldt een limiet van drie berichten per dag 
om misbruik tegen te gaan.  
 
De standaardtekst is te vervangen door een eigen tekst en er wordt een smiley bij 'geplakt'. 
 

 
 
De ontvanger ziet de leestip op het tabje Berichten in Mijn gegevens: 
 

 
 

Docenten kunnen uit alle groepen kiezen en vervolgens uit één, meerdere of alle leerlingen van een 
groep selecteren.  
 
Ook kan een docent een ander onderwerp en een andere afzender aan de leestip meegeven.  
 
En tot slot kan een docent inzien welke leestips er per groep zijn verzonden. 
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