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Mediatheek van de maand oktober 2019 
 
St-Gregorius College, Utrecht 
Locatie: Van Asch van Wijckskade   vwo/havo en internationale leerroute 
Locatie: Nobeldwarsstraat  mavo en vrijeschool  
Aantal leerlingen: 900   
 
Het St-Gregorius College is een school voor mavo-havo-vwo en vrijeschool in het 
centrum van Utrecht.  
 
De prachtige mediatheek van de school wordt al jarenlang gerund door Ineke van 
Bunnik met ondersteuning van 2 vrijwilligers. De openingstijden zijn maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 16:00 uur. Op woensdag sluit de 
mediatheek iets eerder.  
 
In de mediatheek bevindt zich een gevarieerde ‘up-to-date’ collectie, een redelijk 
aantal computers met de belangrijkste databanken en kunnen de leerlingen terecht 
voor de uitleen van laptops.  
Er is een nauwe samenwerking met diverse boekwinkels, de openbare bibliotheek 
Utrecht, de faculteitsbibliotheken van de Hogeschool Utrecht en de Universiteits 
Bibliotheek.  
 
Vanuit de mediatheek worden er, samen met de sectie Nederlands 
leesbevorderingsprojecten georganiseerd zoals Read2Me en de Jonge Jury. Voor de 
eerste brugklassen zijn er aan het begin van het schooljaar introductielessen 
waarin uitgebreid ingegaan wordt op het gebruik van de schoolcatalogus en het 
installeren van de Aura-Library App.   
 
Ineke is een vakvrouw en een duizendpoot. Ze heeft in het bestuur gezeten van de 
BMO, zit namens het ondersteunend personeel in de medezeggenschapsraad en 
diverse commissies en zij runt het examensecretariaat. 
 
Op 12 april werd een nieuwe Website “Lezen in het VMBO” gelanceerd, waar Ineke, 
samen met Joke Boonstra, voor input heeft gezorgd.  
 
Dit schooljaar is het  St-Gregorius College succesvol gestart met twee klassen 
vrijeschoolstroom. Verder zijn er grote ontwikkelingen op school gaande. Met 
ingang van schooljaar 2020-2021 wordt er gestart met een kunststroom DeScArt 
genaamd. DeScArt staat voor Design and Development, Science en Art. Nieuwe 
leerlingen kunnen dan kiezen voor de Descart kunststroom of de Waldorf 
Vrijeschoolstroom. Meer hierover kunnen jullie  lezen op de website van de school.  
 
Ineke, zelf oud-leerling van het Gregorius, heeft het er erg naar haar zin en doet 
haar werk met passie. 


