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Reserveren 

De school en bibliotheek bepalen of er gereserveerd mag worden in de schoolbibliotheek en/of in de 
bibliotheekvestigingen. Boeken die de leerling reserveert in de bibliotheek moeten daar ook door de 
leerling worden opgehaald en worden ingeleverd. Als er niet gereserveerd mag worden, is het 
mogelijk de reserveer-button te laten verwijderen. 

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 zoekt via de schoolWise portal een titel op, bijvoorbeeld via de zoekmachine, kijkje in de 
kast of de snuffelcatalogus. Op de titeldetailpagina staat de knop ‘Reserveer’.

Om de reserveren moet de leerling aangemeld zijn met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.
Als de leerling nog niet aangemeld is, wordt nu het aanmeldscherm getoond.
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Reserveren in de schoolbibliotheek 

Als er gereserveerd mag worden in de schoolbibliotheek, geldt dat meestal alleen voor uitgeleende 
exemplaren. De boeken die niet uitgeleend zijn, kan de leerling namelijk zo uit de kast pakken. 

Als er in de titeldetailpagina op de knop ‘reserveren’ wordt geklikt, wordt er om een bevestiging 
gevraagd om het exemplaar te reserveren op school.  

De leerling kan bij ‘mijn gegevens’ inzien welke exemplaren er gereserveerd zijn op school en/of de 
bibliotheek. 

Zodra het exemplaar wordt ingeleverd in de schoolbibliotheek, wordt er een melding gegeven dat het 
boek reserveert is voor deze leerling. De leerling krijgt in de portal een bericht dat de reservering 
klaarstaat.  
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Reserveren in de bibliotheek 

De school en bibliotheek bepalen of er gereserveerd mag worden in de bibliotheekvestigingen. 
Dit is alleen mogelijk als er tijdens de leerlingenimport een koppeling is gelegd met schoolWise en 
de bibliotheek. Vanaf het schooljaar 2019 is deze automatische koppeling stopgezet vanwege de 
AVG. Op verzoek van de school kan deze koppeling weer aangezet worden. Let wel dat de school 
dan van alle ouders toestemming heeft gekregen.

Let op: Een leerling kan alleen reserveren in de bibliotheek en zijn/haar reservering zelf ophalen in 
de bibliotheek, als de leerling een bibliotheekabonnement heeft. Het materiaal moet dan ook weer 
worden ingeleverd in de bibliotheekvestiging.  

De leerling kan bij ‘mijn gegevens’ inzien welke exemplaren er gereserveerd zijn op school en/of de 
bibliotheek. 

Zodra het exemplaar wordt ingeleverd in de bibliotheek, wordt er een melding gegeven dat het boek 
reserveert is voor deze leerling. De leerling krijgt in de portal een bericht dat de reservering klaarstaat 
in de schoolbibliotheek óf de bibliotheekvestiging.  


	Leerlingenportal_Reserveren
	Leerlingenportal_Reserveren_1



