
Stedelijk Gymnasium Haarlem 
 
Joost Prinsen die de vernieuwde mediatheek van het Stedelijk Gymnasium opent? Een bericht over 
een vernieuwde mediatheek en niet over een mediatheek die gaat sluiten? Een mediathecaris van 
onder de 35? Genoeg redenen om deze mediatheek ‘Mediatheek van de maand’ te laten zijn! 
 
Algemeen 
Isabel Visser werkt sinds maart 2015 in de mediatheek van het Stedelijk Gymnasium. Zij is 
afgestudeerd docent kunstgeschiedenis en heeft eerder in de openbare bibliotheek Velsen gewerkt.  
De overstap naar het voortgezet onderwijs bevalt haar goed. Ze geniet van het contact met de 
leerlingen en krijgt binnen haar school meer dan voldoende kansen om de mediatheek te laten 
groeien. De eerste opdracht die zij van de rector kreeg, luidde dan ook: zorg voor een nieuwe 
inrichting van de mediatheek! 
 
De vernieuwde mediatheek 
De mediatheek is gevestigd op de zolderverdieping van de school: een bijzondere locatie, die sfeervol 
is, maar tegelijkertijd ook lastig is om in te richten. 
Met een (bescheiden) budget van € 30.000 euro ging Isabel aan de slag. Ze bezocht mediatheken in 
Haarlem ter inspiratie en nam een architect in de arm. Ook betrok ze leerlingen actief bij de plannen: 
‘zij zijn immers de gebruikers van de mediatheek’. 
Allereerst werd de collectie opgeschoond, er kwamen nieuwe boekenkasten en een nieuwe balie. 
Wat vooral anders is geworden, zijn de nieuwe zithoeken voor de leerlingen. Er is een zitgedeelte, 
speciaal bestemd voor de onderbouw. Kleurige banken staan tegen de muur, tegen een achtergrond 
van een bos. ‘Deze invulling van de muur is door de leerlingen zelf gekozen’. Het is een sfeervolle 
hoek geworden. Dit geldt ook voor de comfortabele zithoeken die in twee nissen geplaatst zijn en 
een zithoek speciaal gericht op de bovenbouw. 
 
Met een terugblik op zijn eigen schooltijd, vooral over het ontbreken van een mediatheek en de rol 
van de docenten Nederlands, opende Joost Prinsen, bijgestaan door een leerling, de vernieuwde 
mediatheek. Dat juist hij hiervoor gevraagd was, wordt al snel duidelijk. Zijn dochter is een oud-
leerling van het Stedelijk Gymnasium. 
 
Hieronder een nadere kennismaking met Isabel Visser in 6 vragen: 
 

1. Genietmoment van de dag 
De ochtend: de dag opstarten met een kopje koffie, als het nog heel rustig is in de 
mediatheek.  
 

2. Leuke anekdote 
Een leerling die zei: Ik zou ook wel mediathecaris willen worden! 
 

3. Op het nachtkastje 
liggen nu een paar gedichtenbundels van Rutger Kopland, nadat ze net ‘De reünie’ van 
Simone van der Vlugt heeft gelezen. 
 

4. Tip vakliteratuur 
Isabel volgt het Vlogboek van Jörgen Apperloo (al eerder genoemd door Anja Vermeer van 

https://vlogboek.wordpress.com/


het Theresialyceum!). In elke video worden drie Nederlandse romans besproken die 
leerlingen op hun literatuurlijst kunnen zetten. 
 

5. Eigen producten 
Isabel houdt een mediatheekwebsite bij, waarin ze leerlingen o.a. attendeert op nieuwe 
boeken en allerlei wetenswaardigheden, zoals bijvoorbeeld informatie voor het PWS. 
 

6. Wens voor de toekomst 
Op het IASl congres is Isabel geïnspireerd geraakt door Franse en Engelse collega-
mediathecarissen, die als Teacher-librarian werken. Zij wil onderzoeken of zij op haar school 
de mediatheek een grotere rol kan laten spelen in het leerproces van leerlingen. 

 

 

 

Verslag van Marian Hendriks n.a.v. de heropening van de mediatheek op 11 november 2015 
 

http://mediatheekstedelijkgymnasiumhaarlem.nl/

