De Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar een enthousiaste

Leesconsulent PO - flexkracht
voor 32 uur per week per december 2022

Wil jij een structurele bijdrage leveren aan leesbevordering en leesplezier voor
kinderen? Houd je van afwisselend werk op verschillende locaties? Dan komen we
graag met jou in contact!
De functie
Een leesconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek op de basisschool. De
leesconsulent stimuleert en adviseert professionals, kinderen van 4 -12 jaar en hun
ouders of verzorgers op het vlak van lezen, leesplezier en mediavaardigheden. Je
eerste klus als leesconsulent is de vervanging van een collega leesconsulent op
vier scholen in de gemeente Goes. Aandachtsgebied bij deze scholen is een
meertalige doelgroep.
De taken
Je voert gesprekken, stelt in overleg een activiteitenplan op maat op en geeft
advies over o.a. collectie, vrij lezen en werkvormen in de klas. In de klassen voer
je leesbevorderende activiteiten uit.
Naast je werk voor de drie scholen ben je inzetbaar voor verschillende opdrachten
op scholen en in de Bibliotheek. Deze educatieve activiteiten richten zich vooral
op kinderen tussen 4 en 12 jaar en vinden zowel onder schooltijd als daarna
plaats. Hierbij ligt de focus op kinderen die behoefte hebben aan extra
ondersteuning op gebied van taal en lezen.
Een aantal weken per jaar neem je samen met je collega’s deel aan studieweken,
waarin je naast diverse scholingen en trainingen ook tijd hebt om samen met
collega’s nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
De ideale kandidaat:
heeft HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding of ervaring.
werkt graag zelfstandig en kan goed plannen.
is flexibel, gedreven en sterk in haar/zijn communicatie.
houdt van lezen en heeft kennis van jeugdboeken.
is leergierig en heeft een brede interesse in het vakgebied van de Bibliotheek.
is didactisch vaardig, weet leerlingen en leerkrachten te inspireren met kennis
en enthousiasme.

heeft affiniteit met meertaligheid en weet activiteiten hierop aan te passen.
heeft een open, actieve en ondernemende houding.
is in bezit van een auto.
Je wilt werken bij de Bibliotheek, omdat:
je graag een steentje bijdraagt aan kansengelijkheid en onze maatschappelijke
ambities.
je graag werkt in een inspirerende en innovatieve branche.
werken bij de bibliotheken in de Oosterschelderegio mooi werk is waarin je veel
kinderen, ouders en leerkrachten bereikt! Kijk hier om een indruk te krijgen.
Wat bieden wij?
Een contract als Leesconsulent bij de Bibliotheek Oosterschelde voor 32 uur per week.
In overleg is het werken van meer uren mogelijk. Het contract loopt in eerste
instantie vanaf december of zo snel als mogelijk tot 1 augustus 2023.
Je zult voornamelijk binnen de schoolweken werken. In overleg ben je ook deels
inzetbaar tijdens schoolvakanties. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het
fulltime salaris € 2485,- tot € 3126,- schaal 7 in de CAO Openbare Bibliotheken 2022.
We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding en een boetevrij Bibliotheekabonnement. Je krijgt beschikking
over een laptop en iPad, we bieden een passende opleiding aan en je volgt diverse
trainingen. Je hebt de mogelijkheid om deels thuis te werken en je eigen werkdagen
gedeeltelijk zelf in te plannen.
En niet onbelangrijk: je komt te werken in een fijn, deskundig en gezellig team, dat
bestaat uit (voor)leesconsulenten, BoekStart- en mediacoaches, in een boeiende
branche die volop in ontwikkeling is.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Eefje van Steenbergen, teamleider jeugdeducatie via mail:
e.vansteenbergen@bibliotheekoosterschelde.nl
Reageren kan per mail met je schriftelijke motivatie en CV tot uiterlijk maandag 5
december 2022 naar het volgende mailadres: pz@bibliotheekoosterschelde.nl o.v.v.
Vacature Leesconsulent PO flexkracht. De gesprekken vinden plaats op vrijdag
9 december in Goes.

De Bibliotheek Oosterschelde verzorgt het openbare
netwerk voor meer dan 150.000 inwoners van de
gemeenten in de Oosterschelderegio. We werken
samen met onderwijs, belangenverenigingen van
ouderen en andere instellingen en organisaties.

