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Mediathecaris: Janke Jellie Ykema 
 
De rit naar de Berger Scholengemeenschap is prachtig. Komend uit de richting Den Helder 
rijden we eerst door een polderlandschap met groene weiden en blauwe vaarten om 
vervolgens via kleine, kronkelige wegen in een bos uit te komen. Zitten we wel goed? Ja. De 
Berger SG is omgeven door hoge bomen die tot vlak aan het gebouw en het schoolplein 
groeien. Vanuit de mediatheek kijk je via een twee verdiepingen hoge en mediatheek brede 
glaswand uit op het bos dat er direct tegenover ligt. 
 De Berger Scholenvereniging is in 1919 opgericht met een lagere school en ULO. In 1936 
kwam de MMS – Middelbare Meisjesschool -  erbij en waren jongens niet langer welkom.  
Na de Mammoetwet in 1972 werd het onderwijs weer gemengd op de Mavo en Havo. 1985 
kwam daar het Atheneum bij.  
In 1988 werd er 300 meter verderop een dependance in gebruik genomen. De dependance 
werd na verschillende verbouwingen het hoofdgebouw, waar de school nu gevestigd is; het 
Oude gebouw werd afgestoten in 2004. In 2000 werd het voortgezet onderwijs losgemaakt 
uit de Berger Scholenvereniging en sloot zich bestuurlijk aan bij de S.O.V.O.N. 
In 2004 is de mediatheek vergroot van ca. 70 m2  (en een half klaslokaal studieruimte) naar 
nu ca. 350 m2 (dat is inclusief de aangrenzende studieruimte). 
De Berger SG is een VMBO/MAVO-HAVO-Atheneum school met 1.000 leerlingen. De school 
profileert zich met haar kunst- en cultuurprofiel. Bergen is een creatief dorp en de school 
heeft dan ook veel creatieve leerlingen, die uit de verre omstreken naar de school komen. 
Dit uit zich ook in de sfeer op school: leerlingen zijn vrijgevochten, gemoedelijk en tolerant. 
Ze bedenken zelf hun kleding, maken het zelf en showen het zelf tijdens de jaarlijkse 
modeshow. De mooiste creaties komen in de plaatselijke modewinkel. 
De mediatheek ligt direct naast de ingang van de school en aan de andere kant naast de 
directiekamer. Ze kunnen daar horen als het druk is in de mediatheek. Janke Jellie runt de 
mediatheek samen met haar collega Nanda van der Meer en beiden werken ze 0,9 fte. 
Daarnaast zijn er nog 6 vrijwilligers. De mediatheek is dagelijks geopend van 8.15 uur tot 
16.30, ook in de pauzes, koffie/theepauzes schieten er meestal bij in “Als je werk je hobby is, 
dan is dat geen enkel probleem”. 
De collectie omvat ruim 30.000 boeken, tijdschriften, Dvd’s etc. De tijdschriften zijn per 
nummer ontsloten op trefwoord en met een korte samenvatting. Janke Jellie vindt het 
belangrijk dat de collectie goed ontsloten is, zodat leerlingen en docenten makkelijk vinden 
wat ze nodig hebben. 
Janke Jellie is na de FMA in Amsterdam gaan werken in de bibliotheek van Zaanstad. In 1987 
werd daar nog gewerkt met  foto-charging (een uitleensysteem waarbij het boek bij uitleen 
werd gefotografeerd), ponskaarten en microfilm. Na enkele omzwervingen via o.a. 
bibliotheek Almere, ECN (documentalist), een boekhandel en Bibliotheek Alkmaar kwam ze 
in 1999  in de mediatheek van de Berger SG. Toen ze begon waren er twee computers met 
publiekscatalogus en 2 computers in de balie met een door een docent geschreven 
catalogus/uitleenprogramma (in Dos).  
Samen met 5 andere scholen heeft ze toen Educat-V en Aura naast elkaar gelegd en gekozen 
voor Aura, toen nog de net nieuwe Windows-versie.  

https://www.berger-sg.nl/cms/index.php
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Na de overstap uit de OB heeft ze flink wat uren extra gedraaid: ze moest eerst nog feeling 
krijgen met het schoolmediatheekwerk.  
De brugklassen krijgen twee uur mediatheekles, waarin ze o.a. uitlegt hoe de catalogus 
werkt. Ze laat de leerlingen zelf bedenken welke regels er nodig zijn in de mediatheek. Ze 
leggen dan zichzelf op dat anderen geen last van ze mogen hebben. 
Ze geniet alle dagen van haar werkplek midden in het bos, van de energie van de kinderen 
en de faciliteiten om haar heen. Ze leest veel, ook op internet. Geniet van het verzamelen 
van informatie en gebruikt de optie Websites in Aura daarvoor heel fanatiek. Ze is lid van de 
BMO en vervult de functie van secretaris van de regiogroep Noord-Holland Noord. 
Janke Jellie heeft gewerkt bij de Bibliotheek Alkmaar en heeft nog steeds een goed contact 
met de ex-collega’s. Ook bibliotheek Bergen heeft ze indertijd bij de schoolmediatheek 
betrokken, nu zijn beide bibliotheken opgenomen in Bibliotheek Kennemerwaard. Ze heeft 
geen behoefte om de samenwerking uit te breiden naar de Bibliotheek op School (dBos). 
“Ben liever baas in eigen buik. Mediatheek loopt goed. Collectie voldoet prima, en ik hoef 
bijna nooit Nee te verkopen”. Samen met haar collega en de vrijwilligers kunnen ze de 
mediatheek prima runnen. Het is altijd druk in de mediatheek, ook door het pc-gebruik en 
de 5 karren met 32 Chromebooks. 
Naast de mediatheek doet Janke Jellie ook de organisatie van schoolfotografie, werkt ze mee 
aan de schoolwebsite en beheert ze een deel van het boekenfonds. Vanmiddag nog werd er 
een foto voor de website in de mediatheek gemaakt. Leerlingen liggen languit over de vloer 
of hangen samen in een stoel met hun neus in de boeken. De mediatheek wordt wel vaker 
gebruikt als pronkstuk van de school. Als er bezoek is of met introductiedagen, dan wordt 
eerst de mediatheek geshowd. 
Wat betreft leesbevordering doet de mediatheek mee met De Jonge Jury en De 
Weddenschap. Literom en uittrekselbank brengt ze ook steeds weer onder de aandacht bij 
leerlingen en docenten. Ook veel 1 op 1: vragen over zoeken op internet, uitleg over 
word/Excel en leerlingen helpen bij het uitzoeken van een leuke titel en prachtig als ze dan 
later terug komen met “Mevrouw weet u nóg een mooi boek voor mij?”. 
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