Zoekmachine
De zoekmachine in schoolWise zoekt in de jeugdtitels van het systeem én in de digitale bronnen. Vul
de zoekterm in en klik op de button 'Zoeken'.
Per zoekactie wordt de soort zoekterm aangegeven: onderwerp, titel, schrijver, serie of een
willekeurig woord uit de titelbeschrijving.

Suggesties bij de zoekterm
Na het typen van een zoekterm geeft het systeem een lijstje met mogelijke andere zoektermen. Met de
muis kunt u een term uit de suggesties kiezen.
Met de groepsknoppen van de zoekmachine kunt u van tevoren aangeven voor welke jaargroepen er
iets wordt gezocht. Dit geldt overigens alleen voor de boeken en andere fysieke media, vooralsnog niet
voor de digitale bronnen.
Standaard staat de groepsknop op 'Alle groepen'. Als een leerling is aangemeld, verspringt de knop
naar de jaargroep van de betreffende leerling.
De groepsknop is ook na aanmelden te wijzigen.
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Zoekresultaten
De zoekresultaten zijn onderverdeeld in tabbladen.
Tabblad School

Hier worden de treffers in de eigen schoolmediatheek getoond.

Tabblad Bibliotheek

Hier staan de treffers van de bibliotheek of bibliotheken.
Welke bibliotheek/bibliotheken dit zijn, hangt af van de afspraken die de
school heeft gemaakt met de bibliotheek.
Als er in het geheel geen bibliotheek is waar leerlingen mogen zoeken,
dan kan dit tabblad onderdrukt worden.

Tabblad Websites

Hier staan de relevante digitale bronnen uit de verzameling van
Jeugdbieb.nl.

Tabblad Filmpjes

Hier staan de relevante filmpjes uit de verzameling van
Jeugdbieb.nl.

Tabblad Apps

Nog niet zichtbaar vanwege het nu nog geringe aantal geschikte apps.

Jeugdbieb. nl – Digitale bronnen
Jeugdbieb.nl is een verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen.
Interessant, boordevol weetjes en feiten, zomaar 'alleen leuk' of juist handig bij het maken van
werkstukken, spreekbeurten en presentaties.
Bij elke link wordt een korte beschrijving gegeven.
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De digitale bronnen in Jeugdbieb zijn beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid, leesbaarheid
en toegankelijkheid.
De tabbladen Websites, Filmpjes, Apps tonen de gevonden digitale bronnen.
Door te klikken op de titel wordt in een nieuw scherm of nieuwe browser-tabblad de betreffende link
geopend.
In het voorbeeld van de afbeelding hieronder 'Hoe komen katten altijd op hun pootjes terecht' wordt
de betreffende pagina op de Willem Wever-site geopend.

SchoolWise - Leerlingenportal

