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Verslag bezoek mediatheek Bonhoeffer College te Castricum 
 
April 2018 
 
Aan de rand van Castricum grenzend aan eindeloze weilanden waar warempel de weidevogels al van 
zich laten horen ligt het Bonhoeffer. Genoemd naar de Duitse theoloog die zich altijd fel tegen Hitler 
verzet heeft. Bonhoeffer is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium en telt 1560 leerlingen.  
De school bestaat vanaf 1971 en zat steeds in noodlocaties. In 2000 stond het nieuwe gebouw nadat 
in 1998 er een grote brand was. Oorzaak is officieel niet achterhaald maar wordt gezien als 
brandstichting. Helaas is de school evengoed al weer te klein. Er was rekening gehouden met krimp 
die nog niet heeft doorgezet. Maar het is wel een prachtig gebouw. Een eindeloos lange ruimte met 
3 zijvleugels geven een idee van ruimte en tegelijk van intimiteit.  
Centraal in dit gebouw ligt de mediatheek. Hier werken Sandra Mous en Els Reijnders samen met 
enkele vrijwilligers. Dat het hier gezellig is constateer je meteen als je binnen komt. Er vallen veel 
mensen spontaan binnen en voor iedereen is een woordje en een grapje.  
Bonhoeffer is sinds enige tijd ook een “Technasium”. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op projecten 
met een integrale aanpak van een werkelijk bestaand probleem uit het bedrijfsleven. De taak van de 
leerlingen is nu zich te verdiepen in het probleem en het vanuit alle kanten te benaderen. Dus 
bijvoorbeeld van logistiek oogpunt, vanuit econonomisch oogpunt of vanuit het oogpunt van milieu. 
Groot voordeel van deze werkwijze is dat leerlingen al snel in aanraking komen met beroepen waar 
ze zich minder of meer op hun plaats zouden kunnen voelen.  
Wat meteen opvalt in de ruimte zijn de computers die vrijwel elk uur benut worden. Dat komt mede 
omdat op deze school gewerkt wordt met keuzewerktijd. Die kunnen leerlingen benutten voor 
verplichte eigen studietijd. Hier moeten ze zich dan voor inschrijven. Het is mogelijk deze tijd door te 
brengen bij een vakdocent die kan assisteren bij vragen over zijn of haar vak, of in de mediatheek, de 
aula of in het stilte lokaal. De mediatheek is dus eigenlijk ook een soort lokaal.  
De boeken nemen in deze mediatheek een minder prominente plek in. Dat komt mede omdat bij de 
brand ook de boeken van de mediatheek niet meer bruikbaar waren. De Rabobank heeft echter een 
donatie gedaan waardoor weer een nieuwe mediatheek opgestart kon worden met nieuwe boeken. 
Ook is elke leerling lid van de openbare bibliotheek en doet mee met Bieb Search. Hiermee kunnen 
de leerlingen alle boeken aanvragen die zij nodig hebben. Vooral in de tijd van de profielwerkstukken 
wordt hier druk gebruik van gemaakt. In het computersysteem van de regionale bibliotheek is de 
school een dependance waardoor dit mogelijk is geworden. Voor de eigen uitlening wordt Aura 
gebruikt.  
Wat opvalt is de collectie Klassieke literatuur. Er is het natuurlijk een gymnasium waarvan de 
leerlingen deze collectie goed gebruiken. En tevens is de collectie filosofie opvallend. Dat is een vak 
dat op school gegeven wordt in de onderbouw. In de bovenbouw is het een keuzevak.  
Sandra werkt al 9 jaar in de mediatheek. Voor die tijd was ze vrijwiligger omdat haar kinderen op 
Bonhoeffer zaten. Gedreven zorgt ze dat elke brugklasser een instructie krijgt voor de mediatheek. 
Om goed op de hoogte te zijn leest ze graag boeken uit de collectie. Op dit punt wordt ze bijgevallen 
door de vrijwilliger die net aan het werk is. Die geeft aan dat ze “alle boeken van lezen voor de lijst 
op volgorde van het alfabet”aan het lezen is 
 
Genietmoment 
Voor Sandra is haar dag helemaal compleet als er veel reuring is. Hoe drukker hoe beter in haar 
optiek! Dat zich dus regelmatig genietmomenten voordoen moge duidelijk zijn! 
 
Anekdote 
De vraag naar een anekdote was niet aan dovemansoren gericht. Wil dit over het algemeen wel eens 
een moeilijke vraag zijn omdat men doorgaans grappige momenten zo snel vergeet ligt dat hier 
totaal anders. Omdat de mediatheek ook half als lokaal fungeert wordt en nogal eens wat 
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opgevangen waarvan hieronder een bloemlezing: 
Er zaten twee meiden in de mediatheek. Ze waren boos en verontwaardigd bespraken ze met 
elkaar dat ze geen antwoord op een belangrijke mail gestuurd hadden die ze toch echt naar 
“Norreplie” verstuurd hadden… 
Een jongen uit de bovenbouw, helaas ook al meerdere keren gezakt voor zijn theorie examen 
autorijden, had mondeling Nederlands gehad. Om zijn boeken te bestuderen had hij luisterboeken 
geluisterd. De vragen of de schrijfstijl waren aan hem niet besteed. Daar kon hij niets mee omdat: 
“Het was toch een luisterboek!” 
Vwo 6 zat in de mediatheek. Klassikaal waren ze het er over eens dat “hij wilt” correct Nederlands 
was in schrijftaal en ze waren er niet van af te brengen.  
”Mond op mond reclame” 
Leerlingen waren elkaar aan het helpen maar of dit nu de juiste hulp was kun je je afvragen. Op de 
vraag wat een “kwadrant”is vertelde een leerling aan de vraagsteller “Dat zijn drie maanden!” 
 
 
 
 
 
 
 
 


