
Beste ouder/verzorger, 

 

 

Vanaf nu heeft de schoolbibliotheek van de Wâlikker ook een eigen website, SchoolWise.  

De link daarvan is deze: https://wiseweb.bfrl.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8427&var=dbos. 

Leerlingen kunnen op deze website thuis of op school zoeken naar boeken in de 

schoolbibliotheek. Ook kunnen ze over onderwerpen websites en filmpjes bekijken die 

speciaal geselecteerd zijn. Ze kunnen zien wat ze geleend hebben en wanneer, en ze 

kunnen op de website een eigen leeslogboek bijhouden. Ze kunnen zelfs een lijstje 

maken van titels die ze willen onthouden. Hiervoor is een wachtwoord/ pincode nodig. 

 
Wachtwoord/pincode 

Iedereen kan in SchoolWise zoeken, maar om een leeslogboek bij te houden, of om te 

kunnen zien wat geleend is, moet eerst worden ingelogd met een gebruiksnaam en moet 

een wachtwoord aangemaakt worden.  

De gebruikersnaam is de eerste zes letters van de voornaam + de verjaardag (ddmm) 

van het kind (bv. Kimberly is jarig op 2 oktober dus haar wachtwoord wordt 

kimber0210). Bij de eerste keer inloggen is de pincode de verjaardagsdatum (ddmm). 

Daarna wordt gevraagd een goed wachtwoord te verzinnen van minstens 6 tekens. Deze 

verplichting geldt niet voor kinderen t/m groep 4, maar zij mogen wel een wachtwoord 

nemen als ze dat willen. Als een leerling al een wachtwoord heeft voor zijn lidmaatschap 

van Bibliotheek Balk, dan kan datzelfde wachtwoord ook op school worden gebruikt. 

 

Lidmaatschap Bibliotheek Balk 

Ieder kind wordt lid van de schoolbibliotheek zodat het boeken kan lenen tijdens, of na 

schooltijd. De boeken die worden geleend komen terug in de schoolbibliotheek. 

Daarnaast kunnen de kinderen ook gratis gebruik maken van de bibliotheek van Balk. 

Hiervoor is een apart pasje nodig. Als zij nog geen lid zijn, kunnen ze met het ingevulde 

en ondertekende strookje (zie hieronder) naar Bibliotheek Balk komen, en wordt hier een 

pasje gemaakt voor gebruik buiten de school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marieke Andela 

Bibliotheken Mar en Fean 

 

 

Ik geef toestemming om mijn kind lid te maken van bibliotheek Balk 

 

Naam kind………………………………………………………… Geboortedatum……………………………………… 

 

Adres………………………………………………………………… Postcode en plaats………………………………… 

 

Naam ouder……………………………………………………… E-mailadres…………………………………………… 

 

 

Handtekening ouder 

https://wiseweb.bfrl.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8427&var=dbos

