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Bezoek scholengemeenschap Sancta Maria te Haarlem.

Wat opvalt als je aan komt rijden bij de school is de grote tegenstelling tussen de drukke verkeersweg
en het terrein van de school. Namelijk gelegen aan de Kleine Hout in Haarlem waar ook onmiddellijk
het Romeins aandoende prieel opvalt. Dit nodigt uit tot een rondje bos!
In de bovenbouwkantine zijn de tafels getimmerd van hout uit dit bos!

Sancta Maria is een van ouds her Katholieke school voor Havo, Vwo en Gymnasium en telt 1508
leerlingen. Ooit opgericht door nonnen als meisjesschool. 
Het huidige gebouw is 50 jaar geleden in gebruik genomen.
De mediatheek huist in wat voorheen de fietsenkelder was. Het voordeel hiervan is dat de
temperatuur zowel in de winter als in de zomer behaaglijk is. 

De ruimte is praktisch ingedeeld met een apart computerlokaal en aparte stiltewerkplekken. Behalve
de planken met boeken, op een verhoogd gedeelte in de mediatheek, zijn er werkeilanden waar
leerlingen afgescheiden door een schot in alle rust kunnen werken. Om te checken of ze wel met
serieuze zaken bezig zijn staat er achter de balie een computer waar het mediatheekpersoneel kan
zien waar iedereen mee bezig is.

Marieke Heemskerk is het hoofd van de mediatheek. In 2009 is ze begonnen op school. Zij hanteert
een karakteristieke manier van de rust bewaren in de mediatheek: als het geluidsniveau wat uit de
hand loopt laat ze een nadrukkelijk
 “ssssst!!!!” horen. Dit is een effectieve methode zo bleek wel!

Marieke straalt overduidelijk trots uit over “haar” school. Ze vindt het fijn te melden dat ze op een
gezonde school werkt, er zijn gratis appels en wortels verkrijgbaar.  
Sancta Maria is tevens  Wereldburgerschool. 
De school onderscheidt zich tevens doordat er een vak “vrij lezen” is. Ook is er voor atheneum het
vak: “Quest”. Dit is voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. 
Bijzonder is ook nog dat de school niet gefuseerd is en dus zelfstandig opereert. Dit zorgt voor korte
lijnen en dat wordt als zeer prettig ervaren. 
Haar plannen voor de toekomst bestaan er uit om het gebruik van bronnen te stimuleren. Graag ziet
ze de leerlingen informatie vaardiger. Daartoe geeft ze zelf ook instructie. Punt van aandacht op dit
moment is het stimuleren van leesvaardigheid met name voor de derde klassen. 

Marieke werkt samen met een vaste medewerker en wordt verder ondersteund door 7 vrijwilligers.
Ook voelt ze zich gesteund door het lidmaatschap van de BMO en het Pleio platform. 

Onlangs is het 18 jarig bestaan van de mediatheek gevierd. Een poster met post-it velletjes herinnert
hier nog aan. 

We worden nieuwsgierig naar de persoon van Marieke, wat leest ze bijvoorbeeld nog even voor het
slapengaan?
Op het nachtkastje ligt momenteel een afgeschreven mediatheek exemplaar: “lijmen het been”. Zo
een uit de collectie van: “die moest ik altijd nog eens lezen…” 
Haar genietmoment komt voorbij als iedereen lekker zit te werken of als je een leerling een leuk boek
meegeeft.

Anekdote:
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https://www.sanctamaria.nl/
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Op een gegeven moment was Marieke een brugklasser aan het helpen die na wat heen en weer
praten naar haar toe reageerde: “Ja maar mam..!!”
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