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Gefeliciteerd, jouw school is een school met een webshop van de bibliotheek. Dit betekent 

dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zelf hun bibliotheekboeken mogen kiezen:   

zes keer per jaar bestellen ze maximaal drie boeken per keer. De overige, lagere, groepen 

maken geen gebruik van de webshop, maar krijgen drie keer per jaar een wisselcollectie.   

  

Nadat de bestelde boeken op school zijn afgeleverd, kan er direct weer besteld worden voor 

de volgende levering.   

  

Met de link https://school.bibliotheek.rotterdam.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=SchoolWise-nummer 

dat is te vinden op de servicekaart&var=dbos kom je op de webpagina van de webshop.    

  

  

Een simpele uitleg van hoe het bestellen in z’n werk gaat:  

  

  

Hoe zoek je een boek?   

  

Open de website en klik in de oranje menubalk op ‘Webshop (open)’   

 

 
  

  

  

  

  

  

Zoekmogelijkheden:   

  

  



2  

  

  

Er zijn twee manieren om een boek te zoeken:  

1. Snuffelend zoeken:  

= Zoeken via de plaatjes boven aan de webpagina, in tien 

verschillende onderwerpen met deelonderwerpen, naar boekjes 

met een laag AVI-niveau via ‘Beginnen met lezen’ of naar 

Engelstalige boeken  

  

2. Gericht zoeken, via Zoek een boek:   

= Zoeken op titel – schrijver – onderwerp – woorden – serie.   

  

  

Notabene bij 1   

Nadat je via snuffelen diverse boeksuggesties hebt gekregen 

kun je deze onder ‘Ik wil alleen’ nog filteren op leeftijd, inhoud of 

niveau (zie afbeelding hiernaast).  

  

Let op ! Er kan maar één filter tegelijkertijd worden toegepast. 

Met andere woorden: wanneer je ervoor kiest alleen binnen de 

informatieve boeken te zoeken, dan kun je niet ook nog filteren 

op leeftijd.   

  

  

Hoe bestel je een boek?    

  

Heb je een leuk boek gevonden? Klik op de afbeelding van het boek, de dikgedrukte titel of 

‘Lees verder’. Je komt dan op een boekbeschrijving.  

 
Op de titeldetail-pagina staat onder in bijvoorbeeld 16 x. Dat betekent dat er 16 exemplaren 

van deze titel beschikbaar zijn. Als alle exemplaren zijn uitgeleend, kan een leerling het boek 

wel op zijn verlanglijstje zetten.   

Let op !! De verlanglijst is een lijstje om te onthouden welke boeken je een volgende keer 

wilt bestellen. Het is geen reservering of wachtlijst.   
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Klik op ‘bestel’  

De leerling moet zich vervolgens aanmelden met zijn of haar gebruikersnaam en het 

wachtwoord. Na het aanmelden verschijnt de oranje knop ‘Ok, bestel’ in beeld.  Daarna 

komt de melding: ‘Is voor jou besteld’.   

  

  

Hoe wijzig je een bestelling?  

  

Tot op de laatste besteldag kun je nog van mening veranderen en voor andere boeken 

kiezen. Onder het tabblad ‘Mijn bestellingen’ in het menu, staat achter elk besteld boek een 

‘Gooi weg!’-knop.  

  

  Naam leerling  

  
  

  

De leerkracht heeft nog een extra tabblad, namelijk het docentenmenu. 

 

Docentenmenu   
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In dit menu is nu vooral ‘reserveringen per groep’ een belangrijk onderdeel.   

Als de leerlingen niet op tijd hun bestelling plaatsen, komen er ook geen boeken in de klas. 

Via ‘Reserveringen per groep’ kun je volgen of en wat jouw leerlingen al hebben besteld.   

   

Tot zover de simpele uitleg, hierna wat extra uitleg én zaken die de kinderen wellicht 

tegenkomen en waar ze vragen over zouden kunnen hebben.  

  

 Bij het zoeken van boeken:   

   

(1)   

Laat de kinderen naast de inhoud vooral letten op de leeftijdsindicatie. De leeftijd zegt niets 

over het leestechnisch niveau, maar wel over de passendheid in onderwerpen bij een groep. 

Boeken in de categorie 7-9 jaar gaan niet over loverboys of drugs, die binnen de categorie 

12-14 jaar kunnen wel daarover gaan.   

 

 

 

(2) 

Extra informatie bij het snuffelend zoeken …  

Je krijgt soms honderden resultaten op je vraag. Deze kun je op drie manieren ordenen:  

 

o Doe maar wat: de standaard-optie.   

  -  Voordeel:   de beschikbare titels komen bovenaan  

  -  Nadeel:   wie doorklikt op een beschrijving en vervolgens teruggaat, ziet   

     dat de lijst geheel gehusseld is. Titels die eerder in het oog   

     vielen, staan dan elders  
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o  Nieuwste eerst:   

  -  Voordeel:  de nieuwste boeken bovenaan  

  -  Nadeel:  de nieuwste boeken zijn dikwijls al uitgeleend. Steeds op titels   

      klikken die je niet bestellen kunt, frustreert. o 

Meest geleend:  

- Voordeel:  de meest geliefde boeken bovenaan  

- Nadeel:  de populairste boeken zijn dikwijls al uitgeleend. Steeds op  

titels klikken die je niet bestellen kunt, frustreert.  

  

Advies: laat de standaard aangevinkte optie aangevinkt om frustraties te voorkomen.   

  

(3)   

Op pagina 2 (Notabene bij 1) spraken we al kort over de 

mogelijkheid tot filteren na het snuffelzoeken. Een advies hierbij: 

gebruik alleen het filter ‘Inhoud’ en kies daarin voor verhalend of 

informatief.   

Reden 1: Het filter ‘leeftijd’ werkt niet zo streng als je zou 

verwachten. Wie filtert op groep 5-6 kan zowel boeken voor 

kinderen vanaf 3-6 jaar als titels voor kinderen vanaf 12 jaar te zien 

krijgen. Je moet dus nog steeds goed opletten en kijken naar de 

leeftijd in de boekbeschrijving.  

Reden 2: Van een zeer groot deel van de boeken is geen AVI-

niveau bekend, filteren op AVI betekent dat leerlingen heel mooie 

boeken zullen missen die ze wel kunnen lezen. Dat is jammer.   

  

(4)   

Er kan niet gefilterd worden op bijvoorbeeld stripboeken of dyslexie.   

Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie van de webshop, maar tot die tijd is het 

volgende hulpmiddel hopelijk handig (hoewel niet volledig):  

  

  

Wat zoek je    Kijk onder   

‘Zoek een boek’ 

(ongeveer op het 

midden van de 

pagina, aan de  

rechterzijde)  

  

Keuze in uitrolmenu  Typ in   

Strips  Woorden  Ballonstrip  

Makkelijk lezen  

(fictie)  

Serie  Boemerang | Kokkel-reeks 

| Zoeklicht | Piraatjes   

Makkelijk lezen 

(informatief)  

Serie  Lees-mij! |  Corona 

AV+   

Dyslexie  Serie  Dyslexion | Zoeklicht 

dyslexie  

  

Notabene   

Voor kinderen die lezen moeilijk vinden of domweg niet zo leuk en voor wie 

bovenstaande te veel gedoe is, is het filter ‘Makkelijk lezen’ wellicht een uitkomst 

(onder het kopje ‘Niveau’). Het blijft van belang om vervolgens per titel op de leeftijd 

te letten.  
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(5)   

Niet elke serie vind je gemakkelijk onder ‘serie’. Vos en Haas-boeken zijn bijvoorbeeld onder 

serie niet te vinden. Hoe dan wel? Via ‘titel’.   

De serie over de regels van Floor (erg leuk, met tv-serie die erop gebaseerd is) vind je door 

onder ‘woorden’ floor en hoffman in te typen.   

Je moet er een beetje “feeling” voor krijgen, maar in het algemeen werkt het het beste te 

zoeken onder ‘woorden’ en hier een kernwoord uit de serie in te vullen gecombineerd met de 

schrijversnaam.  

  

  

Bij het bestellen:  

  

  

(1)   

Een boekbeschrijving blijft trouwens zo’n twee minuten op je scherm staan, daarna wordt het 

scherm ververst. Als je linksboven op het pijltje terug klikt, zie je het boek weer verschijnen.  

 
  

  

Het steeds weer opnieuw moeten inloggen heeft te maken met de privacy van de leerlingen 

(AVG). Een vlugge verversing van de pagina voorkomt dat iemand op naam van een ander 

boeken bestelt en diens gegevens kan inkijken.  

  

(2)   

Heeft een kind een boek nog niet uitgelezen? Geen probleem. Dan mag het dat boek nog 

een periode houden. Heeft het kind wel drie nieuwe boeken besteld? Dan betekent dat dat 

het in de volgende bestelperiode nog maar twee boeken kan bestellen. Levert de leerling 

niets in? Dan heeft hij dus drie boeken in de klas en er komen er drie bij, dan kan de leerling 

de keer daarop geen nieuwe boeken bestellen. Hij moet dan eerst boeken inleveren. Probeer 

dit te voorkomen.   

https://www.youtube.com/watch?v=yZBC21wfRS8
https://www.youtube.com/watch?v=yZBC21wfRS8
https://www.npostart.nl/de-regels-van-floor/VPWON_1289457
https://www.npostart.nl/de-regels-van-floor/VPWON_1289457
https://www.npostart.nl/de-regels-van-floor/VPWON_1289457
https://www.npostart.nl/de-regels-van-floor/VPWON_1289457
https://www.npostart.nl/de-regels-van-floor/VPWON_1289457

