
SchoolWise
Complete en kindvriendelijke 
portal voor de schoolbibliotheek

Amstelland

Praktische informatie
Alle praktische informatie onder elkaar. Bewaar deze folder goed!

  Uw kind logt in op: www.debibliotheekamstelland.nl/schoolwise/NAAMSCHOOL  

Dit vraagt u na op school. 

  Rechts bovenin logt u in, er zijn 2 opties:

 Log in met het Pasnummer (op de bibliotheekpas) + wachtwoord

OF Log in met de Gebruikersnaam + wachtwoord

 De standaard gebruikersnaam van uw kind:

   voornaam + geboortedatum, bijvoorbeeld annema2304 (voornaam = Annemarie, geboorte-

 datum = 23 april). Let op, alleen de eerste zes letters van de voornaam worden hiervoor gebruikt. 

 Deze gebruikersnaam is automatisch door het systeem toegewezen. U kunt dit altijd wijzigen. 

 Als dit niet lukt, neem dan contact op met de bibliotheek. 

 Het wachtwoord is als volgt:

 a)  Heeft u nog nooit ingelogd op de site van de bibliotheek of SchoolWise? 

   Gebruik dan de geboortedatum van uw kind als wachtwoord, bijvoorbeeld 2304. Is uw  

kind ouder dan 8 jaar? Dan wordt bij de eerste keer inloggen gevraagd dit wachtwoord te 

veranderen in een veiliger wachtwoord. Kies samen met uw kind een goed wachtwoord.  

Hij/zij moet zelfstandig op school in SchoolWise kunnen inloggen.

 b)  Heeft u al eerder een wachtwoord ingesteld omdat uw kind al lid is van de bibliotheek? 

Gebruik dan dit wachtwoord. Leer dit wachtwoord aan uw kind, zodat hij/zij kan inloggen op 

school.

Als bovenstaande opties allemaal niet lukken, kom dan eventjes langs in de bibliotheek of bel ons.  

We resetten uw gegevens zodat u, samen met uw kind, direct kunt inloggen. 

Problemen? 

School heeft ten minste één leerkracht die u verder kan helpen. 

Of bel met de Bibliotheek Amstelland op 020 641 4126. 

Of mail naar educatie@debibliotheekamstelland.nl
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 Voordelen op een rijtje:

  SchoolWise ondersteunt het leesonderwijs binnen de school | lees- en leengedrag van  

de leerlingen kan worden gemonitord

  SchoolWise ondersteunt de informatievaardigheden | zoeken in betrouwbare  

(gecontroleerde!) websites, filmpjes en andere bronnen

  Voor kinderen erg gemakkelijk te gebruiken | website is overzichtelijk en afgestemd op kinderen

 Een aantrekkelijke vormgeving en voorzien van leuke, interessante nieuwtjes 

 Integraal zoeken en reserveren in de schoolbibliotheek en de openbare bibliotheek

  Eén inlog voor SchoolWise én de Bibliotheek Amstelland

Het zien van aantrekkelijke boeken, is het lezen van boeken. Een schoolbibliotheek (in welke vorm 

ook!) is een belangrijk onderdeel van het leesonderwijs. Het is de motor van leesplezier. Dit lees-

plezier zorgt ervoor dat kinderen meer leeskilometers maken. Meer lezen is beter in taal en dat 

leidt weer tot betere schoolresultaten. 

“Alle leerlingen houden van lezen, alleen weten ze dit zelf nog niet” (Callagher 2003)

Hier helpt de bibliotheek.  Onze kennis van boeken, voorlezen en leesplezier wordt door scholen 

gezien en ingezet om hun leerlingen te inspireren en nog meer te laten genieten van verhalen. 

De bieb levert hiervoor expertise door het helpen opzetten van de schoolbieb met SchoolWise en on-

dersteuning in de school door op maat advies te geven. En… niet te vergeten, alle leerlingen worden 

gratis lid van de Bibliotheek Amstelland.

Ouders vinden goed kunnen lezen vaak erg belangrijk.  Leesplezier is dé aanjager van goed kunnen 

lezen. Daarvoor heb je de ‘juiste’ boeken voor de ‘juiste’ kinderen nodig. U wellicht allemaal bekend. 

Dit kan de bibliotheek als geen ander.

Steunt u ons als ouder? Uw (betaalde) lidmaatschap van € 3,80 per maand stelt ons in staat méér 

kinderen te helpen bij het ontwikkelen van een leven lang leesplezier. Met alle voordelen van dien.

Wat is SchoolWise?
Een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar 

maken van de schoolbibliotheek. Het systeem is ook gekoppeld aan 

de catalogus van de Bibliotheek Amstelland. Kinderen zien in één 

oogopslag of school het boek heeft of de ‘grote bieb’. Kinderen 

worden allemaal gratis lid van de Bibliotheek Amstelland. Zoeken, 

vinden, lenen, reserveren en lezen was nog nooit zo makkelijk. 
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