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Sanne Groosjohan is mediathecaris bij het Oostwende College in Bunschoten. 
Dit is ze sinds vorig schooljaar.  

Eerlijk gezegd valt meteen op dat ze een positieve invloed uit zal oefenen op de 
gemiddelde leeftijd van mediathecarissen. Ze is 37 jaar. 

Haar collega Lisa ondersteunt haar indien nodig en doet tegelijk het 
leerlingloket, waar onder andere verzuim geregistreerd wordt. 

De loopbaan van Sanne heeft een voor haar zeer plezierige (Oost)wending 
genomen. Voor haar functie als mediathecaris was ze leerkracht bij het 
basisschoolonderwijs. Ze heeft 15 jaar voor de klas gestaan. Dat dit in de 
mediatheek in haar voordeel werkt mag duidelijk zijn. Ze is veel voor de klas te 
vinden voor allerlei taaltrajecten, leesbevordering, boekpromotie en de 
poëzieweek. En verder haakt ze aan bij landelijke campagnes zoals “de 
weddenschap”. Zo heeft ze het beste van twee werelden.  In samenwerking 
met Farel heeft ze ook al twee boek vlogs gemaakt. Meer staan er nog op 
stapel. 

Ze kwam binnen van buiten Bunschoten. Goedmoedig wordt ze als “vreemde” 
gezien. Dit omdat Bunschoten een hechte gemeenschap is en er een “ons kent 
ons” mentaliteit heerst.  

Toen Sanne kwam heeft ze gelijk een lokaal bij de mediatheek getrokken. Dit is 
de rustig werken ruimte. Ook de kinderen voor het verzuim zitten hier. Verder 
staan er nog 6 computers om op te werken.  

Oostwende is de enige middelbare school in Bunschoten. De school is klein, telt 
ongeveer 450 leerlingen, en voelt voor Sanne nog wel een beetje basisschool 
achtig aan. Er is een vertrouwde intieme sfeer. Veilig, warm en persoonlijk.   

De klassen omvang loopt uiteen van 10 tot 33 leerlingen.  

Afgelopen maandag was juist nog minister Slob op bezoek bij Oostwende. Het 
doel van het bezoek van de minister was drieledig; Hoe gaat het nu op school 
na een afschuwelijke gebeurtenis; Zich laten informeren over het 
ondernemende onderwijsconcept en het ondersteunen van een  
leesbevorderingsproject. 

Verder schonk hij aandacht aan het onderwijsconcept  van de school. 
Oostwende is namelijk een ondernemende school. Het motto van de school is: 
“Bepaal je eigen koers”! Eigen initiatief en motivatie is belangrijk en komt 
overal op school op diverse manieren terug.  
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Er is bijvoorbeeld een samenwerking met plaatselijke ondernemers waardoor 
er een vacaturebank voor leerlingen is. Dit loopt uiteen van korte projecten tot 
grotere dingen. Dit valt onder “LWT”. Leer-werk tijd. Hierin is het ook verplicht 
minimaal 1 sollicitatie te doen.  

Minister Slob schonk ook aandacht aan de actie door Sanne op touw gezet. Ze 
heeft aan docenten gevraagd een jeugdboek te lezen. Deze docenten hebben 
daar eigenhandig een recensie voor geschreven. Vervolgens worden deze 
bijeen worden gebracht en uitgestald. Dat ziet er heel leuk uit. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Docenten worden enthousiast en betrokken en leerlingen zijn 
nieuwsgierig wat hun docenten gelezen hebben.  

Wat leest Sanne zelf graag?  

Sanne heeft op haar nachtkastje alleen maar jeugd en young adult boeken 
liggen. Op dit moment ligt daar “Borealis” 

Genietmoment van de dag.  
Er is niet een bepaald genietmoment. Het genieten gaat de hele dag door! Juist 
de afwisseling is heel leuk. 

Grappig en opmerkelijk: 

De cultuur in Bunschoten is er vooral één van niet te veel zeggen. Lezen is niet 
leuk en zonde van je tijd net als teveel praten trouwens. Er is heel wat 
overtuiging van de mediatheek medewerkers van nodig om aan de kinderen 
over te brengen dat er naar commando’s zoals: “inleveren!” “verlengen!” 
“Opladen!”, toch echt niet geluisterd wordt. Zo gaat de taalopvoeding letterlijk 
in elk gesprek door. Dit staat ook wel hoog op de prioriteitenlijst voor de 
komende jaren.  
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