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Vandaag is het de eerste zomerse dag in Nederland. Buiten zitten leerlingen te genieten van de zon, een 

groepje op een bankje met een (late) boterham. Binnen in de school is het koel en rustig.  

Ook in de mediatheek is het zonnig en rustig. Zonnig door de prachtige dag, maar ook door de 

geeloranje wanden en vloerbedekking. Op de deur van de mediatheek hangt een briefje dat volgende 

week de mediatheek een aantal dagen dicht is in verband met de eindexamens. De leerlingen vinden dat 

erg jammer. Later blijkt dat er dan wel een kleurrijke boekenkist op wielen bij de conciërge staat, waar 

de boeken kunnen worden ingeleverd. 

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school, van VMBO tot Gymnasium en ook een ISK afdeling. De 

school telt 1700 leerlingen. Het lyceum vierde vorig schooljaar haar 30-jarig bestaan, met o.a. een 

receptie en een musical, die vijf keer werd uitgevoerd door leerlingen en docenten. 

De mediatheek is gevestigd in de voormalige fietsenkelder. In 2003 is deze verbouwd naar een ruime en 

gezellige mediatheek. Door de brede half hoge ramen valt rijkelijk daglicht naar binnen en heb je uitzicht 

op het plein voor de school. De collectie omvat ruim 12.000 boeken, Dvd’s en tijdschriften. Een 

omvangrijke collectie, waarvan – gelukkig – een groot deel is uitgeleend. De boekenkasten staan 

voornamelijk langs de wanden, waardoor het ruimtelijk blijft en er plaats is voor de 47 werkplekken 

inclusief 12 stilteplaatsen, allemaal voorzien van een Apple-pc. 

Petra Scholtens is in 2000 begonnen als vrijwilligster in de mediatheek. Inmiddels heeft ze diverse 

workshops en cursussen gevolgd; onder andere GO Mediatheek in het onderwijs, Didactische 

vaardigheden, Mediacoach. Samen met haar collega heeft ze 0,8 fte om de mediatheek te runnen, 

waarbij ze worden ondersteund door 9 vrijwilligers. 

De mediatheek is gevestigd in het gebouw voor de bovenbouw, het gebouw voor de onderbouw ligt aan 

de overkant van de straat. 

Wat is bijzonder aan de school? Al in 2007 heeft de school gekozen voor MacBooks voor de onderbouw. 

Sinds drie jaar zijn dat I-pads en vanaf volgend schooljaar worden deze dus ook in de bovenbouw 

gebruikt.  

De school doet veel aan cultuur en sport: theaterklassen met bijvoorbeeld dramalessen, een schoolband 

en een speciale sporttrajectgroep voor de onderbouw, waar leerlingen kennis kunnen maken met vele 

nieuwe en (on)bekende sporten. Voor leerlingen met een talenknobbel is er ook extra aandacht in de 

vorm van extra lessen in Cambridge Engels, Duits of DELF scolair Frans. 

Bij het poëzieproject de Verbeelding verbeelden leerlingen een gedicht door middel van zang, dans en 

toneelspelen. Ook dit is altijd heel leuk. 

Wat maakt de mediatheek bijzonder? 

De mediatheek heeft veel aandacht voor leesbevordering. Ze nodigen regelmatig een schrijver uit. 

Gisteren was Ellen Deckwitz op bezoek. Er was veel belangstelling: 80 leerlingen in de collegezaal. Ellen 

ging samen met de leerlingen een gedicht schrijven, met een heel verrassend resultaat.  

https://www.zuyderzeelyceum.nl/


Petra is trots op de brugklasleerling die dit jaar de provinciale voorleesfinale van Read2me heeft 

gewonnen. In 2016 was dat ook al een keer gelukt. 

De ISK leerlingen die instromen in het regulier onderwijs zijn heel gemotiveerd, ze lezen graag. Petra 

vindt het erg leuk om samen met deze leerlingen een geschikt boek uit te zoeken. 

Natuurlijk worden er in de mediatheek ook introductielessen voor de brugklassers verzorgd. En 

daarnaast ook aan 4 Havo en vwo. Leerlingen van de onderbouw hebben verplicht een boek in de tas, 

zodat ze tijdens tussenuren kunnen lezen. Tot twee jaar geleden moesten leerlingen verplicht 2 uur per 

week naar de mediatheek, maar dat is afgeschaft. Petra vindt het wel jammer dat de mediatheek niet 

meer de centrale plek in de school heeft die ze vroeger wel hadden. Toen liepen de leerlingen 

makkelijker even binnen. 

Petra is ook trots op de Engelse en Duitse collectie. Als leerlingen bij de plaatselijke bibliotheek binnen 

stappen voor een Engels of Duits boek dan wordt er vaak gezegd dat ze beter naar de mediatheek 

kunnen gaan want daar heb je veel meer keus.  

Petra heeft een goede relatie met de docenten, ze werkt regelmatig samen met de taaldocenten. 

Gisteren was ze bezig voor het project Middeleeuwse literatuur voor 4VWO. Samen met de docent heeft 

ze een stapel boeken uitgezocht. Groepjes leerlingen kiezen een verhaal en gaan aan de slag met 

verschillende opdrachten. De docent Nederlands voor de onderbouw is ook altijd heel enthousiast: zij 

brengt een hele klas naar de mediatheek en schaft veel boeken aan. 

Over een aantal jaren zal de school verhuizen naar een nieuw gebouw. Wensen voor de nieuwbouw: 

Petra wil dan weer heel graag ‘in de loop’ zitten. Lekker druk en hopelijk dan ook ruimte voor 

leeshoekjes waar de leerlingen kunnen wegkruipen met een boek. Nu zitten ze soms op de grond. En 

stilteruimtes waar het ook echt stil is en waar leerlingen geconcentreerd kunnen werken.  

Petra wil graag een met een werkgroep Mediawijsheid en informatievaardigheden op de kaart zetten en 

vanaf de brugklas een leerlijn uitzetten.  

Wat leest ze zelf?  

Boeken van Dan Brown maar ook jeugdboeken van o.a. Daniëlle Bakhuis of Margje Woodrow. Op dit 

moment leest ze De avond is ongemak van Marieke Rijneveld, maar daar moet ze nog even inkomen. Op 

vakantie kiest ze voor iets makkelijks: Saskia Noort of Suzanne Vermeer.  

Daarnaast probeert ze zo veel mogelijk alle nieuwe boeken voor de mediatheek te lezen: ze vindt het 

geweldig om leerlingen te adviseren bij de kast ‘Nieuwe boeken’. De kast raakt altijd snel leeg. 

Als schrijvers naar school komen dan bestelt ze zoveel mogelijk boeken van die schrijver en laat ze 

boektrailers maken door de leerlingen. Het boek van Snitch van Margje Woodrow was al uitgeleend 

voordat ze het had ingevoerd. Nou ja, bijna dan. 

Leuke anekdote 

Een leerling was veel te laat met inleveren van haar boek. Dus daarom een nota naar haar ouders. De 

volgende dag komt ze – min of meer trots – vertellen dat ze onlangs verhuisd zijn en dat alle boeken 

naar ‘het goede doel’ zijn gebracht. “Dus ik kan het echt niet meer terugbrengen”.  

Mooiste moment van de dag 

Als een groepje leerlingen rustig/gezellig zit te werken. “Daar kan ik echt van genieten”. 




