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Inleiding 

De schoolmediatheek is als onderdeel van de openbare bibliotheek een dienst gericht op het 

onderwijs, voornamelijk het basisonderwijs, in minder mate op het voortgezet onderwijs. De 

SMD biedt collecties boeken en andere materialen gratis aan scholen, leerkrachten, IPA-studenten 

en ook aan de Traimerdia.  

De schoolbibliotheek heeft tot taak het lezen te bevorderen. Daarnaast is informatievergaring een 

belangrijk doel. In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op leerwegondersteuning (bij 

projecten, scripties). De collectie bevat leesboeken of jeugdliteratuur en informatieve boeken. 

De SMD verzorgt twee collecties: 

- De wisselcollectie, waarbij collecties van allerlei onderwerpen voor een periode van drie 

weken kan worden uitgeleend aan scholen, leerkrachten en schoolbibliotheken 

- De projectcollectie als ondersteuning van de lessen, waarbij materialen voor langere tijd 

kan worden uitgeleend (1 maand). 

De schoolmediatheekdienst biedt tevens aan scholen die geen bezoek krijgen van de bibliobus 

een klassebibliotheek aan, de collectie bevat materialen van allerlei onderwerpen en thema’s die 

uitgeleend kan worden voor een periode van drie of zes maanden. 

Scholen die wensen een eigen schoolbibliotheek te hebben worden door ons ondersteunt met 

advies, opzet en collecties.  

Bibliobussen: Tot de afdeling behoren 2 bibliobussen maar beiden zijn al jaren buiten gebruik. 

Bibliobus Shon Shoco heeft aan het eind van 2014 voor het laatst gereden.  

Personeel en organisatie 

Er is in het afgelopen jaar geen grote verandering in het personeelsbestand geweest. Eén 

medewerker is per 1 november ter beschikking gesteld bij de Scol Primario Kudawecha. 

Regelmatig vinden er werkbesprekingen plaats om de communicatie te verbeteren en om de 

efficiency en productie te verhogen. 



Scholen en andere 

educatieve instellingen 

kunnen bij de 

Schoolmediatheekdienst 

van de Biblioteca Nacional 

terecht voor het lenen van 

verhalende en 

informatieve boeken en 

audiovisuele materialen. 

De activiteiten 

Ontwikkelingen en 

vernieuwingen 

In 2018 is Bibliobus Compa 

Nanzi in bruikleen gegeven aan Futura Foundation in verband met het project mobile lab die 

verschillende scholen op Aruba zal bezoeken om innovatie bij kinderen te stimuleren. De 

afspraak was dat Futura Foundation Biblioteca Nacional Aruba zou helpen bibliobus Shon Shoco 

weer op weg te zetten zodat deze ook scholen kan bezoeken. Maar dit project ondervond veel 

tegenslag en kon niet worden uitgevoerd. 

De afdeling wil meer klantgericht werken. daarom hiervan werden de boekenrekken meer 

publieksvriendelijk opgezet. 

Aanpak werkzaamheden en interne en externe samenwerking 

Futura Foundation heeft geen eigen bibliobus chauffeur. De afdeling verleent hierbij 

medewerking door ervoor te zorgen dat hun chauffeur de mobile lab transporteert van de 

Arubus naar een school en vice versa. 

Knelpunten/aandachtspunten en ‘best practices’ 

Knelpunt blijft het feit dat de bussen al jaren buiten gebruik zijn. De bibliobussen bezochten 

verschillende scholen op het eiland en brachten boeken voor kinderen die de bibliotheek moeilijk 

konden bereiken. In de bibliobus werd in het kader van leesbevordering voorgelezen. De 

kinderen werden gestimuleerd tot lezen. 

Een andere negatieve factor is dat scholen niet altijd genoeg geld hebben om hun eigen 

schoolbibliotheek te onderhouden. Een voorbeeld hiervan is de Mon Plaisir school die hun dozen 

met boeken terug moest halen. 

De afdeling ziet de noodzaak in dat de scholen hun eigen schoolbibliotheek oprichten. De 

scholen moeten wel beschikken over een geschikte lokaliteit en voldoende financiële middelen. 

De kosten van materialen bijvoorbeeld boeklon, etiketten en papier zijn zeer hoog. De 

Schoolmediatheek dienst beschikt niet over voldoende materialen om alle scholen hierbij te 



ondersteunen. Naast lokaliteit en middelen heeft een bibliotheek personeel nodig. Sommige 

scholen gebruiken de hulp van biebmoeders en leerkrachten.  

Resultaten en producten van het afgelopen jaar 

In 2018 werd de afdeling door Graf von Zinzendorf school benadert om advies voor het 

opzetten van hun schoolbibliotheek. Op 29 juni werd door de afdeling een workshop 

georganiseerd om de leerkrachten inzicht te geven over de werkzaamheden bij het oprichten van 

een bibliotheek. Jeugdbibliotecaresse Olivia Figaroa gaf een rondleiding en uitleg over 

leesbevordering. Michelle Roos van de Catalogusafdeling gaf een uitleg over het PIM systeem.  

Twee leerlingen van de EPB mogen stage lopen bij de bibliotheek. De schoolmediatheekdienst 

moest ze coachen en begeleiden. 

In 2018 heeft de afdeling aan 19 scholen een klassebibliotheek aangeboden. In vergelijking met 

2017 is dat 6 minder. Aan de Rosario college werd honderd boeken uitgeleend. Circa 

tweehonderd boeken werden voor de St. Antonius College Mavo ingewerkt.  

Ons team is zeer gemotiveerd om medewerking te verlenen aan projecten van de bibliotheek of 

scholen. Op Arubadag gaven wij een presentatie aan de Mon Plaisir school. Verder gaf de 

afdeling medewerking aan projecten zoals Contamento di cuenta na Casnan di Anciano, 

Kinderboekenfestival, filmavonden en het Sinterklaasfeest. Aan de KIA werd advies gegeven voor 

hun bibliotheek en aan de IPA studenten werden rondleidingen gegeven. 

Aanbevelingen voor 2019 

- In 2019 worden de problemen met de bibliobus opgelost. De afdeling zal nog één 

bibliobus chauffeur nodig hebben. 

- Activiteiten ondernemen om het aantal leden van de schoolbibliotheekdienst te verhogen 

en om meer schoolbibliotheken op te richten. 

 

 

 


