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Openbare Scholengemeenschap De Hoge Berg - Texel 

Wat maakt een school die de enige is op een eiland zo bijzonder? Wat betekent het voor een 
mediathecaris om te werken op een eiland? 
Met deze vragen in het achterhoofd ondernam de redactie de reis naar Texel. Met de auto naar 
Den Helder, met het veerpont naar Texel en tot slot met de fiets naar Angelica Sundin, het hoofd 
van de mediatheek van De Hoge Berg. 
 
De school 
OSG De Hoge Berg heeft ca. 950 leerlingen en biedt onderwijs van vmbo-basis tot en met vwo. 
De school is de enige op het eiland en hoeft daarom niet te concurreren met andere scholen. Het is 
waarschijnlijk ook de enige school die 12 jaar van tevoren precies weet hoeveel leerlingen er in de 
brugklas zullen zitten. Texel vergrijst: in 2020 zal de school gekrompen zijn tot ca. 650 leerlingen. 
Ondanks deze prognoses blijft de school actief bezig met onderwijsvernieuwing: het volgende 
schooljaar gaat De Hoge Berg aan de slag met gepersonaliseerd leren. Angelica maakte deel uit 
van de denktank. Een leuk detail: deze onderwijsvernieuwing komt uit Zweden, het land waar 
Angelica oorspronkelijk vandaan komt… 
Bij gepersonaliseerd leren stelt de leerling zijn eigen leerdoelen op, samen met de ouders en een 
coach en volgt zijn eigen leerweg. Het schooljaar 2016-2017 zal nog een pioniersjaar zijn. 

De mediatheek 
Angelica werkt sinds 15 jaar in de mediatheek. Er is sindsdien veel geïnvesteerd in de mediatheek 
en de ruimte ziet er inderdaad uitnodigend en modern uit. De presentatie van de materialen in de 
kasten laat zien dat de roots van Angelica in de boekhandel liggen. Er is een aantrekkelijke 
leeshoek. De Hoge Berg is een laptop-school; het aantal vaste computers in de mediatheek is 
daarom beperkt. Leerlingen werken hier vooral met hun eigen device. 
De mediatheek leent ook laptops uit als reserve-exemplaren. 
In de boekencollectie valt de speciale Texel-plank op. 
 
Contact met vakgenoten 
Voor elke Texelaar geldt: ‘Je kunt thuisblijven en niks doen, of gewoon gaan’. Dat doet Angelica 
dan ook! Ze probeert zo vaak mogelijk de vergaderingen van de BMO-regiogroep bij te wonen en 
gaat naar het jaarlijkse BMO-congres. Angelica vindt tussentijds contact en een levendige dialoog 
met andere mediathecarissen in Nederland erg belangrijk. Een community is hiervoor 
onontbeerlijk. Gelukkig was de periode dat er geen Mixxt was maar kort, en werd deze snel 
opgevolgd door Pleio. 
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Een nadere kennismaking met Angelica in 6 vragen 

Op het nachtkastje 
ligt het nieuwste boek van de Zweedse auteur Jonas Jonasson.  Ze leest het liefst in het Zweeds, 
omdat lezen in de moedertaal  meer via gevoel verloopt. 

Als geld geen rol speelt 
Geld is geen belemmering is om iets voor elkaar te krijgen! Dat ligt eerder aan de logge 
organisaties die scholen soms zijn. 

Succesvolle actie 
Elke eindexamenleerling krijgt een jaarboek. De mediatheek schrijft hierin een afscheidswoordje 
aan de leerlingen. 
 
Trots op 
De mate waarin de school heeft geïnvesteerd in de mediatheek en de uitstraling die de mediatheek 
hierdoor heeft. 

Mooiste van mediathecaris zijn op Texel 
Het individuele contact met de leerlingen en het feit dat iedereen op het eiland je kent. Angelica 
hoopt dat er op het eiland een voorziening voor het voortgezet onderwijs zal blijven bestaan. 

Het geheim van Angelica 
Een goed geheugen voor alles! 
 

Verslag n.a.v. een bezoek van de redactie mediatheek vd maand op 24 juni 2016 
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