
Binnenkomende bij de conciërges in het gebouw van de mediatheek van het 
Regius College in Schagen wordt me al meteen verteld dat ik het schoolplein 
maar het beste over kan steken om bij de mediatheek te komen.  Dit ter 
voorkoming van het afleggen van enorme afstanden. De school is namelijk 
groot! 
 
Mediatheek 
Aangekomen in de mediatheek blijkt al snel dat ook hier het woord groot wel 
van toepassing is. Zowel de vierkante meters als het aantal materialen in de 
collectie is ruim. Gezellig in kersttooi gestoken komt de mediatheek over als 
een prettige plek waar het goed toeven is.  
Dit is ook de doelstelling van het team van de mediatheek, bestaande uit 3 
vaste mensen en 8 vrijwilligers, onder de bezielende leiding van Ron van der 
Bel. Er is een knusse zit plek bij het aquarium, veel centrale zitplaatsen en 
werkplekken tussen de kasten.  
De ruimte is zo groot dat er zelfs bijeenkomsten voor het personeel worden 
gehouden zoals afscheidsfeestjes en bijv. de kerstborrel. 
Wat een mooi middel om alle secties in huis te krijgen en zo de mediatheek 
nog extra te promoten.  
 
De mediatheek onderscheidt zich door veel schrijversbezoeken te hebben het 
jaar door. Zo zijn onlangs Khalid Boudou en Sanne Wallis de Vries op school 
geweest en komen Simone van der Vlugt, Gideon Samson, Peter Zantingh en 
Walter van der Berg nog. 
Leuk is ook dat er diverse leesclubs zijn in de bovenbouw. 
 
 
School 
Het Regius College bestaat uit een afdeling voor havo-vwo en een compleet 
vmbo. Het vmbo is verspreid over twee locaties. In totaal zijn op deze school 
twee compleet ingerichte mediatheken en ook nog een uitleenpunt.  
De “hoofd” mediatheek meet maar liefst 400 m2. 
Elke dag kan de mediatheek rekenen op een bezoek van 200 tot 300 leerlingen. 
 
Er wordt met veel tevredenheid gewerkt met Aura. De catalogus wordt 
zorgvuldig bijgehouden en ter vergelijking wordt regelmatig de catalogus van 
een andere mediatheek bekeken.  
 
 
 



Een nadere kennismaking met Ron 
 
Ron is begonnen op de Frederik Muller Akademie, en heeft vervolgens 25 jaar 
in het bedrijfsleven gewerkt. De laatste jaren daarvan werkte hij bij boekhandel 
Plukker, als ver- en inkoper. Daar werd hij 10 jaar geleden door het toenmalige 
hoofd van de mediatheek gevraagd te solliciteren bij het Regius College, waar 
Ron nu nog steeds naar tevredenheid werkzaam is.  
 
Trots op: 
De mediatheek is door diverse aanpassingen een prettige ruimte geworden 
waar iedereen welkom is en die een zekere rust uitstraalt. Tevens op het feit 
dat de mediatheek school breed gedragen wordt. En op de goede en 
gemotiveerde collega’s in de mediatheek. Mooi is ook dat de secties 
Nederlands achter het lezen van non-fictie (sportboeken, sport-biografieën) 
staan. En daar ook suggesties voor aandragen. 
  
 
Genietmoment: 
Het genieten begint voor Ron al voor het werk begint, en gaat na het werk nog 
even door. Ron komt namelijk op de fiets naar het werk en geniet dan van het 
landschap en de natuur. Zeker rond deze tijd is het genieten van de 
zonsopgang en de zonsondergang.  
Ook het terugkijken op een geslaagde, drukke dag is voor Ron genieten.  
 
Op het nachtkastje: 
Hier ligt een grote stapel boeken, veel geschiedkundig georiënteerd.  Hij leest 
nu Lyn Macdonald “Passendale 1917”  en bijvoorbeeld: Hylke Speerstra: “De 
koude kruistocht”, Frank Westerman, “Woord voor woord”  en net begonnen 
in “slaap” van Lars Kepler. 
 
Als geld geen rol speelt: 
Dan zou Ron nieuwe kasten kopen met ruimte voor frontale plaatsing. Er komt 
al een nieuwe balie waar ook een staplek ingeruimd is ter voorkoming van te 
veel zitvlees.  
 
Anekdote: Er is altijd speciale aandacht voor de meest bijzondere smoezen die 
gehanteerd worden bij te laat inleveren van de boeken.  
 
 
 


