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Toen ik twaalf jaar was wist ik al dat ik bibliothecaris wilde worden.’
Mediathecaris Sytske de Jager doet een boekje open over haar mediatheek

‘Ik ben om kwart voor acht ’s ochtends al in de mediatheek. Een kwartiertje later gaan de
deuren voor de leerlingen open.’ Sytske de Jager, mediathecaris van CSG Comenius, maakt
een praatje met ze en begint met plezier de dag.  Dit beroep had ze al van jongs af aan voor
ogen. ‘Ik volgde daarom de hbo-opleiding IDM.’ Haar eerste twee banen waren buiten het
onderwijs, maar daarna ging ze in de onderwijswereld aan de slag. Na verschillende
opleidingen naast mediathecaris, ook als mediacoach, projectleider en docent van de
Talentstroom Multimedia & Design.

In 1998 startte ze op de havo/atheneum-locatie Mariënburg van CSG Comenius in twee
lokalen de mediatheek. In 2009 was de mediatheek al uitgebreid naar zes lokalen.
Aanvankelijk werd de mediatheek gerund met 80 betaald personeel uur in de week. Daarna is
lange tijd, vanwege bezuinigingen, gewerkt met veel verschillende vrijwilligers en veel
minder uren. Vanaf september ’18 heeft Sytske weer de beschikking over ca. 80 uur, net als in
het begin, maar nu weer met betaald personeel.

Mariënburg is populair. De havo op deze locatie is meerdere jaren achtereen verkozen tot
beste havo van Friesland. Dat vertaalt zich in een steeds verder groeiend leerlingenaantal. Op
dit moment telt Mariënburg 1600 havo en vwo-leerlingen. Comenius telt in totaal 2600
leerlingen verdeeld over vier locaties in Leeuwarden en een locatie op het platteland en biedt
praktijkonderwijs aan en onderwijs op basis- t/m vwo-niveau. 

De mediatheek in Mariënburg heeft een instructieruimte met 30 pc’s waar docenten met hun
klas gebruik van kunnen maken. In die ruimte is een beamer met scherm aanwezig zodat de
docent (instructie)films kan laten zien. Daarnaast is de algemene ruimte ook nog voorzien van
34 pc’s waar leerlingen individueel en soms klassikaal aan kunnen werken.

Te leen zijn vele naslagwerken, studieboeken, cd’s en dvd’s, foto- en filmapparatuur. Veruit
het grootste deel van de collectie omvat jeugdliteratuur in het Nederlands en in de moderne
vreemde talen op veel verschillende niveaus. De  krant en jeugdkrant 7Days kan gelezen
worden, maar de mediatheek heeft ook abonnementen op verschillende databanken en
tijdschriften, zoals Quest en New Scientist. Op vier van de vijf locaties is een kleine
bibliotheekdependance aanwezig, ook met diverse voorzieningen, waar Sytske en haar team
de scepter over zwaait. 

‘Wat onze mediatheek bijzonder maakt is het grote budget dat we hebben, onze actuele
collectie met zo’n 45.000 tot 60.000 uitleningen per jaar, onze Lezen voor de Lijst-boeken,
onze collectie van Jonge Jury-boeken en vele andere leesbevorderingsprojecten die we
organiseren. Bijvoorbeeld in het kader van de Onderwijs Ontwikkelgroep Wereldliteratuur,
waarbij leerlingen middeleeuwse literatuur lezen en verwerken in een eigentijds toneelstuk.
We organiseren ook typische Friese projecten, zoals de Slauerhoff poëziewedstrijd. Verder
zorgen we voor het vergroten van mediawijsheid- en  ICT/Informatievaardigheden d.m.v.
lessenseries en ondersteunen we maatwerk voor leerlingen.’ 
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https://www.csg-comenius.nl/locaties/marienburg
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Sytske heeft als doel de leerlingen bagage mee te geven. ‘Onze leerlingen afleveren als
maatschappelijk verantwoorde burgers, dat is waar wij met de middelen en projecten van
onze mediatheek aan willen bijdragen. Onderdeel daarvan is dat leerlingen leren zichzelf te
verplaatsen in het leven en de belevingswereld van een ander’. Aan de balie prijkt de poster
van De Leescoalitie. De tekst op de poster vat deze boodschap van Sytske goed samen:
‘Kijken met andermans ogen? Lees een boek’! 

 pag.  2/2


	Augustus 2018
	Bezoek  CSG  Commenius  te Mariënburg


