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Bezoek Magister Alvinus te Sneek 
 
Een prachtige voorjaarsdag in Friesland. Dat legt natuurlijk al de basis voor een mooi bezoek. 
De reden om juist deze mediatheek te bezoeken komt vooral door het winnen van de trofee 
voor de mediatheek van het jaar 2017. Dat wekt natuurlijk nieuwsgierigheid.  
 
Wat onmiddellijk treft is de open, gezellige sfeer als je de ruimte van de mediatheek 
binnenkomt van de RSG Magister Alvinus. Ruim, licht, overzichtelijk en heel gezellig door 
prachtige kunstwerken van leerlingen en veel planten.  
In de ruimte wordt het oog getrokken naar een prachtige oude hoek. De mediatheek bevindt 
zich in een nieuwe uitbouw van het oude gebouw en daardoor is de muur met het prachtige 
glas in lood raam een prominent aanwezig onderdeel in de ruimte. In die hoek staat een 
schitterende oude kast met een encyclopedie uit 1914. Oorspronkelijk zat hier de binnentuin 
maar op deze plek is een mediatheek natuurlijk veel nuttiger 
Tot op dit moment is de mediatheek een beetje warm, maar daar wordt aan gewerkt Het is 
de bedoeling een raam bij te maken dat open kan en zonwering te plaatsen. Net als 
geluidsisolatie. Soms komt het geluid boven de sterkte van 80 decibel. Dat is wat veel.  
 
De open sfeer en tastbare gastvrijheid komen niet in het minst door het team zelf. Dit team, 
bestaande uit Anneke, Nynke en Auck, onderscheiden zich door hun uitstekende 
samenwerking en teamkwaliteit.  De drie vullen elkaar perfect aan, respecteren elkaar 
wegens hun diverse sterke punten en trekken één lijn naar de leerlingen toe.  
Auck is het langst werkzaam in de mediatheek. Anneke is met een onderbreking van een 
aantal jaren wegens het krijgen van kinderen ook al een flink aantal jaren werkzaam. Nynke 
is er tien jaar geleden bijgekomen. Het team wordt verder nog bijgestaan door drie 
vrijwilligers. 
 
De school is best groot, telt meer dan 2000 leerlingen. Er wordt plek geboden aan de 
opleidingen VMBO, havo, atheneum en gymnasium.  
De school is gestart in 1864 en genoemd naar Alvinus die omstreeks 1400 rector was van de 
“Latijnsche school” in Sneek. Ook heeft hij de geschiedenis van de Friezen beschreven vanaf 
ongeveer het jaar 800. 
 
De Nationale Mediatheek trofee is verdiend door het organiseren van veel projecten op het 
gebied van leesbevordering, projecten over poëzie en veel schrijversbezoeken. Natuurlijk 
ook door veel enthousiaste leerlingen die de mediatheek hebben voorgedragen.  
Ook de informatievaardigheden zijn voortvarend opgepakt. Er wordt gewerkt met een wiki 
zie ervoor zorgdraagt dat een leerling alle stappen doorloopt die nodig zijn om 
informatievaardig te worden.  
 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de mediatheek een volwaardige plek inneemt binnen de 
school en gewaardeerd wordt. De directie is trots op de mediatheek en straalt dat uit.  
 
De vraag naar het beste moment van de dag kan natuurlijk alleen maar door alle leden van 
het team beantwoord worden. Voor Anneke bestaat dit moment uit het enthousiasme 
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waarmee een horde kinderen al staat te springen om naar binnen te mogen als ze ’s 
ochtends de deur opent. 
Voor Auck bestaat dit uit door middel van bijna volwassen contact en literatuur het kunnen 
bereiken van leerlingen. Zo was er een leerling die het boek “ Tonio” terugbracht. Daarbij de 
opmerking dat ze “nu haar ouders beter begreep” want zij had enkele jaren daarvoor een 
broertje verloren.  
 
Nynke geniet van alle contact met de leerlingen. Ondanks dat ze soms vervelend doen, zijn 
het stuk voor stuk allemaal schatten. En als je ze dan ook nog eens blij kunt maken met het 
juiste boek, dan heb je toch de leukste baan van de wereld! 
 
Wat lezen zij zelf graag? Auck leest heel graag literatuur. Anneke richt zich wat meer op de 
jeugdboeken en Nynke houdt van literatuur. Waarmee ze elkaar dus inderdaad weer perfect 
aanvullen.  
 
Een bijzonder opmerkelijk moment voor het team was toch wel toen er een hele nacht werd 
gelezen in de mediatheek voor Serious Request. Echt een onvergetelijk gebeuren.  
 
Auck heeft ooit in de mediatheek op een bankje geslapen voor Zip Your Lips, Dat is een actie 
om 24 uur niet te eten. De vraag is of je dan aan slapen toekomt.  
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