
Tabor College Hoorn 

Het Tabor College is een rooms-katholieke scholengemeenschap in Hoorn, die in totaal drie 
middelbare scholen omvat. Twee scholen hiervan hebben een mediatheek (Oscar Romero en 
Werenfridus) en worden in 2016 besproken in de rubriek ‘Mediatheek van de maand’. 
De naam van de scholengemeenschap is afgeleid van de berg Tabor in Israël : ‘Zo wil de 
school een plek zijn waar iedereen moet kunnen komen. Maar het vraagt wel enige 
inspanning om boven te komen. Het blijft een berg, het gaat niet vanzelf’. 
 
Werenfridus 
Behalve bovenstaand motto, geldt op het Werenfridus : wat leerlingen willen, wordt 
mogelijk gemaakt. Dit geldt voor het kiezen van extra vakken, van het volgen van vakken op 
een ander niveau, het overslaan van een of meerdere leerjaren of het combineren van 
school met topsport. Deze aandacht voor leerlingen zien we terug in de mediatheek: ook 
hier staat de leerling centraal en doet de mediatheek er alles aan om de individuele leerling 
aandacht te geven.  

Algemeen 
De ruimte van de mediatheek is bijzonder. Nadat we de toegangsdeuren tot de mediatheek 
zijn gepasseerd, komen we in een lange gang. Aan de zijkanten bevinden zich een 
werkruimte en een zeer ruime stilteruimte. Het zegt iets over de school dat leerlingen hier 
echt in stilte aan het werk zijn, zonder dat er toezicht is!  
Achterin leidt een trap naar een aparte computerruimte; hier werken leerlingen zonder 
toezicht. Daar is te weinig personeel voor. Het kan dan ook niet anders dat hier regelmatig 
wat vernield wordt. Achterin is nog een leslokaal, voorzien van een aantal computers. 
Helemaal achterin de gang bevindt zich het bibliotheekgedeelte. Er is voldoende ruimte voor 
de uitgebreide collectie en er is een aantal werktafels. Diverse werkstukken van leerlingen 
kleden de ruimte aan. 
 
Anka-Mirjam Hoogland vervult de functie van hoofd mediatheek en wordt hierbij 
ondersteund door een medewerker en een aantal vrijwilligers. Zij heeft geen specifieke 
bibliotheekopleiding; aansluitend op haar werk in de boekhandel, is zij begonnen in de 
openbare bibliotheek en heeft van daaruit ca. 6 jaar geleden de overstap gemaakt naar het 
onderwijs. Zij geniet nog steeds van de grotere vrijheid die ze in haar nieuwe functie heeft, 
maar mist nog wel de grotere financiële mogelijkheden van de openbare bibliotheek. 
Vol enthousiasme vertelt Anka-Mirjam over de samenwerking met de diverse vakgroepen. 
Zo ontvangt het Werenfridus de auteur Alex Boogers in het kader van Literatour en wordt in 
samenwerking met de Stuurgroep Gymnasium een Gymnasiumweek voor de hele school 
georganiseerd. De mediatheek sluit aan met een voorleesmarathon rondom de Odysseus en 
schrijft een prijsvraag uit n.a.v. een tentoonstelling van de privéverzameling oude munten 
van een docent. 

 

 

 



Een nadere kennismaking met Anka-Mirjam in 6 vragen  

Op het nachtkastje 
ligt Moedervlekken van Arnon Grunberg. Anka-Mirjam weet nog niet goed wat ze ervan 
moet vinden…. 

Als geld geen rol zou spelen 
dan zou ze meer schrijvers uitnodigen. Ze vindt het belangrijk dat elke leerling tenminste één 
keer een echte schrijver in de klas heeft kunnen ontmoeten. 

Succesvolle acties 
Lener van de week! In het kader van 2016 Het jaar van het boek, kiest de mediatheek elke 
week een willekeurige leerling die een boek komt lenen. Deze Lener van de week wordt 
vermeld op het roosterbord en kan een boekenbon in de mediatheek komen halen.  
Ook krijgt elke leerling die een 9 of hoger heeft voor zijn mondeling van de mediatheek een 
boek cadeau.   
 
Trots op 
het groepje van 16 leerlingen uit de klassen 3-5 dat uit zichzelf een leesclub is begonnen in 
de mediatheek rondom de jonge jury.  

Leuke anekdote 
Het boek Hoorn in de verdrukking dat Anka-Mirjam kreeg van haar rector. Dit boek over de 
Tweede Wereldoorlog in Hoorn zal in de nabije toekomst leiden tot een project waarbij 
lokale organisaties, zoals Oud-Hoorn en het West-Fries archief betrokken zullen worden. 
 
De toekomst 
ziet er voor de mediatheek wat minder rooskleurig uit. Na de verbouwing wordt de school 
ingedeeld in leerhuizen (exact, talen) en de mediatheek wordt verkleind. Wat Anka-Mirjam 
in ieder geval wil meenemen naar de nieuwe mediatheek is een mooie plek voor de poëzie. 
Hier wil ze extra positieve aandacht voor genereren: ‘poëzie is zo belangrijk voor het 
taalgevoel’!  
Na het enthousiasme waarmee Anka-Mirjam ons verteld heeft over ‘haar mediatheek’, 
vertrouwt de redactie er helemaal op dat ook in een toekomstige kleinere mediatheek de 
huidige aandacht voor de leerling zal blijven en de mediatheek een centrale rol op school zal 
blijven vervullen. 

 

 

Verslag n.a.v. een bezoek van de redactie op 24 juni 2016 

 

 


