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Bezoek aan mediatheek Don Bosco te Volendam 18-01-2017 
Door Agnes Kluft 
 
Mediatheek 
De mediatheek van het Don Bosco is heerlijk centraal gelegen dicht 
bij de ingang van de school. Wat treft als je binnenkomt is een 
overzichtelijke, gezellige ruimte met veel planten. De collectie staat 
zeker centraal in deze mediatheek.  
De collectie is zeer goed bijgehouden en actueel.  
Wat opvalt is een kast met populaire romans, speciaal voor het 
personeel. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt.  
Wat het meest opvalt is dat aan de doelgroep 3 havo en 3 vwo 
speciaal aandacht is gegeven om de overgang van de onderbouw 
naar de bovenbouw te vergemakkelijken. Deze boeken zijn door 
middel van sterren onderverdeeld in 3 niveaus. Van elk niveau 
moeten de leerlingen verplicht twee boeken lezen. Het is een 
effectieve methode.  
 
Nadere kennismaking met 
Zichtbaar is het oog van de meester, in dit geval letterlijk, want 
mediathecaris Klaas Bond is ook docent Nederlands. In die positie is 
hij al 32 jaar aan de school verbonden. De laatste 6 jaar werkt hij ook 
een deel van de tijd in de mediatheek. En mochten er nu lezers zijn 
die ineens denken: ”waar ken ik die naam toch van!” Inderdaad, 
Klaas Bond is de schrijver van onder andere “Groener Gras”. Nog 
steeds met stip het meest populaire boek in veel mediatheken en 
helaas niet meer te vervangen want allang uitverkocht.  
Klaas wordt bijgestaan door Ellen Molenaar en 6 vrijwilligers. Ellen is 
via de administratie de mediatheek in gerold en is al 15 jaar heel blij 
met haar werk.  
 
School 
Het Don Bosco college is vernoemd naar de Italiaanse priester 
Giovanni Bosco. Die had in een droom opdracht gekregen zich 
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speciaal met de jeugd bezig te houden en hun omstandigheden te 
verbeteren. 
Don Bosco is een brede scholengemeenschap die bestaat uit een 
VMBO, HAVO en VWO afdeling en in totaal zo’n 1730 leerlingen telt. 
Ook Jan Smit, Nick en Simon en de 3 J’s hebben hier allemaal op 
school gezeten en hebben ook hier aan hun eerste zangwedstrijden 
meegedaan. Elk jaar is er een talentenwedstrijd. Momenteel zijn hier 
een paar zeer goede bandjes zich aan het ontwikkelen, dus over een 
paar jaar kunnen we weer talent afkomstig van deze school 
verwachten! 
 
Waar is Klaas trots op 
Klaas is trots op de collectie en de omvang daarvan. Hij is blij met de 
vrije hand bij het aanschaffen en de collectie ziet er zoals reeds 
geschreven echt heel goed uit. 
 
Genietmoment 
Het is voor Klaas en het hele team echt genieten bij het constateren 
van de populariteit van de mediatheek. Leerlingen zijn tevreden 
gebruikers van de mediatheek. Het contact met deze leerlingen zorgt 
voor een goed gevoel. 
 
Op het nachtkastje 
Auke Hulst: “Slaap zacht Johnny Idaho” en “Vlam” van Floortje 
Zwigtman.  
 
Als geld geen rol speelt 
Dan zou Klaas graag de hele mediatheek vernieuwen. Momenteel is 
de mediatheek doorgang naar een docenten werkruimte. Die zou 
Klaas heel graag bij de mediatheek betrekken zodat hier werkplekken 
gerealiseerd kunnen worden. Die zijn er momenteel niet en dat is wel 
een gemis.  
 
Anekdote 
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Klaas was in zijn positie als schrijver uitgenodigd op een school in 
Hoorn. Fanatiek had de school dit bezoek voorbereid. Er werd een 
collage gemaakt met verschillende zaken van en over Klaas, zoals 
kaften van zijn boek. Ook hebben ze, maar misschien niet geheel 
informatievaardig, gegoogeld naar zijn persoon. Foto’s van de 
persoon waarvan ze dachten dat het de juiste Klaas was zijn 
vervolgens op de collage geplakt. Laat dit nu toch echter een 
verkeerde persoon betreffen! Deze Klaas Bond had het ongeluk in 
een rolstoel terecht gekomen te zijn en had over de toedracht 
hiervan een interview aan de krant gegeven. En stond zodoende 
bovenaan in de zoekresultaten. 
 
 


