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Bezoek aan de mediatheek van Jac P.Thijsse te Castricum 
Door Agnes Kluft 
19-01-2017 
 
Aan de rand van een prachtig stuk natuur aan de rand van Castricum 
staat scholengemeenschap Jac. P. Thijsse. Een school voor mavo, 
havo en vwo met 2200 leerlingen.  
De natuur lijkt ook wel binnen te komen in de mediatheek. Een hele 
mooie, lichte, zojuist verbouwde ruimte verwelkomt de bezoeker.  
Hier zou iedereen wel willen werken die nog te kampen heeft met 
oude hoge kasten en te weinig ramen! Dat was ook bij deze 
mediatheek de situatie tot voor kort. Er was een situatie met kasten 
die zo waren neergezet dat de ruimte zeer onoverzichtelijk was en 
daarnaast zag het er wat oubollig uit.. Tot de schoolleiding besloot 
dat de mediatheek meer geïntegreerd moest worden in de school en 
verbouwd moest worden. Ook kwam er een vacature voor een 
mediathecaris die uiteindelijk werd ingevuld door Hetty Dekker, net 
klaar met haar studie Taalwetenschappen. Het is heel verrassend een 
mediathecaris te treffen die 27 lentes telt. Blijkbaar is het ook niet 
wat de leerlingen onbewust denken aan te treffen in de mediatheek, 
meermalen kreeg ze de vraag wat ze daar nu eigenlijk deed, liep ze 
stage ofzo? 
Zij wordt bijgestaan door een vrijwilliger en door Els Reijnders. Op de 
hoogte van alle ins en outs van de school door lange ervaring. 
 
Nu is de verbouwing klaar en de mediatheek ingericht. Er zijn hoge 
kasten langs de wand die tot het plafond reiken. De boeken op de 
bovenste plank zijn door middel van een mooi blankhouten trappetje 
te bereiken. Op deze manier kunnen heel veel boeken geborgen 
worden. En dat is nodig, er zijn heel veel boeken, juist ook voor de 
talen. De school onderscheidt zich namelijk door internationalisering 
en tweetalig onderwijs. Veel lessen worden in het Engels gegeven en 
er zijn veel reisjes naar het buitenland. Ook vinden er veel 
uitwisselingsprojecten plaats en wordt er op het Jac. P. Thijsse naast 
Duits en Frans ook Spaans en Chinees gegeven 
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De middenruimte is nu vrij gebleven voor zitmeubilair en de mooi 
verhoogde balie. Dit alles in een rustige kleurstelling wat bijdraagt 
aan de prettige sfeer. 
 
Volgende stap is nu aan de doelstellingen van de mediatheek te gaan 
werken. Dat is het uitvoeren van de integratie in school door middel 
van intensief contact met de secties. Door de gezellige uitstraling 
komen zowel leerlingen als docenten hier graag en moet dat geen 
probleem zijn! 
 
Nadere kennismaking met Hetty 
 
Trots op: Alles wat er bereikt is in de afgelopen twee jaar. Het 
resultaat van de verbouwing. Alle bezoekers zijn zonder uitzondering 
hier heel positief over en dat doet goed. 
De verbouwing voldoet compleet aan de verwachting.  
 
Genietmoment: 
Leuke gesprekken met leerlingen. Als een leerling wat paniekerig is 
doordat ze wegens een boete niets meer mogen lenen en er dan toch 
de hand over het hart wordt gehaald en ze toch een o zo noodzakelijk 
woordenboek mogen lenen voor hun toets. Blijdschap als een leerling 
geholpen kan worden.  
 
Op het nachtkastje: 
“Judas” van Amos Oz. Verder nog “Wil” van Jeroen Olyslaegers. 
 
Als geld geen rol speelt: 
De mediatheek had voor het goede nog groter gekund en 
uitgebouwd mogen worden tot het fietsenrek. Dan hadden er aparte 
werk- en overlegruimtes bij gekund. Soms is rustig door kunnen 
werken wel handig.  
 
Meest aparte vondst in een boek: 
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Kentekenbewijs. Via Social media en Magister is uiteindelijk de 
eigenaar achterhaald. Die neemt helaas nooit de telefoon op. 
Misschien loopt deze persoon nog wel te zoeken 
 
 
 


