
Oscar Romero te Hoorn 

Pas 2 jaar werkt Agnes Kluft als mediathecaris op Oscar Romero, een katholieke 
Scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Hoorn. Ze werkt hier samen met Ilona en Lajenda, 
beiden ook nog maar kort werkzaam in de mediatheek. Oscar Romero is, net als Werenfridus, een 
van de drie locaties van het Tabor College. In die korte periode heeft het team al veel bereikt. Agnes 
kan haar eerdere werkervaring als vestiging coördinator van de openbare bibliotheken ’t Zand en 
Callantsoog, teammanager van de afdeling bibliobussen en jeugdbibliothecaris goed gebruiken, 
evenals de vele opleidingen die ze op het vakgebied volgde. De school krijgt op termijn een 
(ver)nieuw(d) gebouw. Dat zal nog even duren, maar Agnes kan niet wachten! 
 
De mediatheek  
Eén van de vernieuwingen die het team van de mediatheek realiseerde was een stille hoek met een 
terugtrekplek achterin de mediatheek. Deze plek voorziet in een behoefte en is mooi verstopt achter 
de hoge boekenkasten in magazijnopstelling, die Agnes graag zou vervangen om de collectie 
aantrekkelijker te presenteren. 
 
De andere werkplekken en 15 computers worden steeds vaker gebruikt. In de lessen werken 
leerlingen veel met de iPad, maar sommige leerlingen verkiezen een groter scherm in de mediatheek.  
 
Collectie  
In de ruimte zien we dozen met boeken staan. Agnes licht toe dat ze de collectie uitgebreid saneert 
en hard werkt om die dozen te verwijderen. Inmiddels is de jeugdcollectie geactualiseerd en is het 
aantal uitleningen flink verhoogd. De leesboeken worden alle geleend; er is geen zogenaamde nul 
lijst. Dit komt mede door de actieve talensecties en het vrij lezen bij zowel Nederlands als Engels.  
 
Agnes is ook druk bezig de informatieve collectie te saneren. Boeken die blijven, ontsluit ze volgens 
een zelfgemaakte, eenvoudige, thematische indeling. Met SISO kunnen de leerlingen niet uit de 
voeten en PIM van de openbare bibliotheken vindt ze onvoldoende aansluiten bij de vakken. In de 
kast wil ze bij elke categorie een aantrekkelijk voorwerp plaatsen ter verhoging van de uitstraling. 
 
Het contact met de secties vindt Agnes heel belangrijk voor de aansluiting bij het onderwijs. 
Regelmatig stuurt ze recensies met interessante boeken naar de secties/sectieleiders.   
 
Informatievaardigheden 
Voor de klassen havo 4 heeft ze al twee jaar een introductie gegeven over informatievaardigheden. 
Dit op een voor leerlingen zo smeuïg mogelijke manier om het interessant te maken!  
 
Activiteiten 
Elk jaar is er in de Gedichtenweek een dichtwedstrijd. De dichter wordt Dichter des Oscars en krijgt 
gedurende het jaar enkele malen de vraag om een gedicht te schrijven die Agnes vervolgens op de 
Facebookpagina van de school publiceert. Dit jaar is het Marley Maga uit H4. Hij heeft het volgende 
gedicht geschreven: 
 

Gewoon zonder jou 
Een oceaan gevuld met tranen van vreugde, is waar in ik zwemmen wil. 
Een golf van liefde, die zachtjes richting land wordt geblazen. Is waar ik op deinen wil.  
Een strand van zandkorrels die staan voor hoeveel ik van je hou, is waar ik op lopen wil.  

http://www.oscarromero.nl/


Maar dit alles wil ik niet, zonder jou. Zonder jou is alles anders, heeft alles geen waarde 
meer.  
Is een oceaan gewoon wat water, een strand gewoon wat zand, is een nachtegaal gewoon een 
vogel en voelt een kleine pijn als een hevige brand.  
 
 
Een nadere kennismaking met Agnes in 7 vragen: 
 
Trots op 
Hoge uitleenpercentage en toegenomen gebruik van de mediatheek. 
 
Genietmoment  
’s Ochtends als eerste binnenkomen en de schat aan mogelijkheden zien die de dag gaat brengen. Ze 
is zo gelukkig dat ze hier mag werken!  
 
Eigen producten 
Een probeerset leeshulpmiddelen. Leerlingen met dyslexie kunnen diverse producten voor lezen 
uitproberen en via de mediatheek aanschaffen. Dit zijn bijvoorbeeld een leeslineaal of een 
leesvenster.  
 
Op het nachtkastje 
Ligt ‘Weg van de liefde” van Alain de Botton. Ze leest graag en veel, altijd van de bibliotheek. Ze 
noemt zichzelf een leenfreak want ze koopt nooit boeken.  
 
Als geld geen rol speelt… 
zou Agnes graag meer licht, doorzicht, ruimte en uitnodigende uitstraling hebben met meer 
gelegenheid voor frontale presentatie van boeken. Ze hoopt dat het toekomstige gebouw hier meer 
kansen voor biedt want ze heeft veel ideeën hoe ze de mediatheek aantrekkelijker wil maken. 
 
Wat belangrijk is voor mij 
Een inspirerende sfeer in de mediatheek waar leerlingen zich thuis voelen, o.a. door kleine 
publieksacties. En: de beste gesprekken heb je bij de koffieautomaat. 
 
Anekdote 
Zoals iedere collega kan beamen is het hard nodig om de boeken te controleren bij terugkomst op 
beschadigingen, losse papiertje en wat je zoal nog meer aan kunt treffen in een boek. Wat is het 
raarste dat ze heeft aangetroffen bij het controleren van de boeken: een plakje kipfilet! Het zag er 
nog best vers uit en was waarschijnlijk gebruikt als bladwijzer:)   
 
Verslag n.a.v. een bezoek van de redactie op 24 juni 2016.   
 


