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SchoolWise-portal
De SchoolWise-portal is de website van de schoolmediatheek, waar leerlingen en
leerkrachten kunnen zoeken in de collectie van de schoolbibliotheek en in de collectie van de
openbare bibliotheek. Je vindt er informatie voor werkstukken en spreekbeurten, nieuws en
boekentips.
In de handleiding Werkinstructie schoolWise voor kinderen wordt uitgelegd hoe de
SchoolWise-portal werkt. In deze handleiding wordt alleen ingegaan op het docentengedeelte.
Een uitgebreide handleiding staat op
http://www.bibliotheekassen.nl/educatie/handleidingen-schoolwise
Een leerkracht kan in SchoolWise verschillende overzichten (rapportages) opvragen. Wanneer
de leerkracht zich aanmeldt verschijnt de extra button met het Docentenmenu.
Note: Via de client schoolWise moet voor iedere klas een nummer aangemaakt worden met
als rol docent. Handleiding hiervoor is te vinden op:
http://www.bibliotheekassen.nl/educatie/handleidingen-schoolwise
Url naar de schoolWise-portal/website:
http://bndweb.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0000;var=dbos (bit.ly/schoolwise)
vervang de 4 nullen door het vest.nr. van schoolWise

Docentenmenu
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Klik op Aanmelden, vul Gebruikersnaam en Pincode/Wachtwoord in en klik op
Aanmelden.
(wordt de eerste keer aangemeld met een pincode, dan wordt er direct gevraag om een wachtwoord aan te
maken. Wachtwoorden kunnen gereset worden in de schoolWise Client via het menu Klanten)

(De benodigde inloggegevens ontvangt u van de bibliotheek, maar staan ook vermeld op de
leerlingenlijst)

Het docentenmenu verschijnt nu op het scherm.
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In het Docentenmenu kan men alle relevante rapportages / statistieken opvragen en in het
leeslog van individuele leerlingen kijken.

Leerlingenoverzicht
 Klik op Leerlingenoverzicht in het docentenmenu en kies een groep.
Je krijgt nu een overzicht in pdf-formaat van de leerlingen in een groep.

De leerlingenlijst bevat een kolom Gebruikersnaam. De eerste keer dat een leerling inlogt
gebruikt de leerling haar/zijn verjaardagsdatum [11 juni = 1106]
De eerste keer dat een leerling inlogt met een pincode, wordt gevraagd om deze te
veranderen in een wachtwoord.
Note: leerlingen die lid zijn van de bibliotheek kunnen ook inloggen met hun
bibliotheekaccount.
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Telaat lijst
 Klik op Telaat lijst in het docentenmenu en kies een groep.
Je krijgt nu een overzicht in pdf-formaat per groep van geleende materialen waarvan de
inleverdatum voorbij is.

Uitleenoverzicht
 Klik op Uitleenoverzicht in het docentenmenu en kies een groep.
Je krijgt nu een overzicht in pdf-formaat per groep van (nu) geleende materialen.
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Leerlingaantallen


Klik op Leerlingaantallen, automatisch wordt een overzicht in pdf-formaat van het
aantal leerlingen per groep getoond.

Uitleenstatistieken


Klik op Uitleenstatistiek voor een statistisch overzicht van uitleningen in pdf-formaat.



Kies de gewenste periode, per schooljaar keuze uit standaard-data:
Periode van
01-01-jjjj
tot
31-07-jjjj
01-08-jjjj
tot
31-12-jjjj



Kies de gewenste details: per jaargroep, per fysieke groep of per leerling.
 Voor statistische doeleinden ligt jaargroep het meest voor de hand, omdat
hiermee het beste een vergelijking kan worden gemaakt met cijfers van vorige
jaren.
 Kies fysieke groep als u bijv. van een groep wilt zien of er na de kerstvakantie
meer gelezen is dan daarvoor.
 Kies details per leerling om te zien hoeveel en wat voor soort materialen
leerlingen hebben geleend.



Kies welke uitleningen:
 Alleen uitleningen school
 Alle uitleningen school en bibliotheek

Bibliotheek Assen april 2015

 Klik op naar rapport
Je krijgt nu een overzicht in pdf-formaat van het aantal uitleningen.

(Voorbeeld overzicht per jaargroep)

(Voorbeeld overzicht per leerling)
Kolom [beleving]
Het leesbelevingsniveau bij de betreffende titel:
A = Recreatieve boeken
B = Kinderjuryboeken
C = Griffeljuryboeken
D = Doe-boeken
E = Informatie in woord en beeld
F = informatie in verhaalvorm
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Reserveringen per groep
 Klik op Reserveringen per groep in het docentenmenu en kies een groep.
Je krijgt nu een overzicht in pdf-formaat per groep van de reserveringen.

Leesloglijst
Klik op Leesloglijst in het docentenmenu, kies een groep en kies vervolgens een
leerling.
 Klik op een titel en/of op Leeslog om het leeslog te openen.
Het leeslog is er in twee soorten: onderbouw en bovenbouw.


(Voorbeeld leeslog onderbouw)
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(Voorbeeld leeslog bovenbouw)
Note: Uitgebreide uitleg over de leeslog staat in de handleiding schoolWise portal(website)
vanaf paragraaf 2.3.3 zie http://www.bibliotheekassen.nl/educatie/handleidingen-schoolwise
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