De Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar een enthousiaste

Leesconsulent
voor het voortgezet onderwijs en mbo. Tijdelijk voor 9,5 tot 18 uur per week van 1
oktober 2022 tot 1 augustus 2023.
Werk je graag met scholieren in de leeftijd van 12 jaar en ouder en/of met mbostudenten en vind je het geweldig om je passie voor lezen en taal over te brengen? Zie
jij het belang van leesmotivatie en wil je een bijdrage leveren aan de taalvaardigheid
van jonge mensen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Je bent werkzaam voor een middelbare school op Schouwen-Duiveland ter vervanging
van een collega met zwangerschapsverlof tot april. De leesconsulent ondersteunt en
vormt de samenwerking tussen de Bibliotheek en onderwijsinstelling, zowel op school
als in de Bibliotheekvestiging. Je informeert en inspireert niet alleen de leerlingen maar
ook docenten. Je draagt kennis over, organiseert lessen of teampresentaties en
promoot actuele jeugdliteratuur.
Daarnaast ben je verbonden aan een onderwijsinstelling voor middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) in Goes. Dit betreft een startende samenwerking met een
looptijd van 1 oktober tot het einde van het schooljaar 2023. Gedurende deze periode
wordt onderzocht of de samenwerking een structureel karakter zal krijgen en of deze
samenwerking uitgebreid wordt met een vestiging in Vlissingen.
In dit gedeelte van de functie richt je je op de studenten die de opleiding tot
Kindprofessional volgen. Je richt je hierbij op hun eigen leesvaardigheid, gaat in
gesprek over boeken en interesses en stel je collecties samen. Je informeert het
docententeam over het belang van vrij lezen en passende collecties en praktische
werkvormen. Maar je laat de studenten ook zien hoe zij werk kunnen maken van
leesbevordering in de praktijk. Dit doe je door rondleidingen in de Bibliotheek te geven,
verschillende soorten boeken te laten zien en breng je over hoe belangrijk een rijke
taalomgeving op school en kinderopvang is. Regelmatig ben je in de klas te vinden
voor een les over leesplezier, je geeft (digitale) boekentips, toont werkvormen of deelt
online content op je eigen leesconsulentenaccount.
Wat verwachten we van jou?
Je hebt HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
Je hebt ervaring of affiniteit in het werken met scholieren vanaf 12 jaar en/of
met mbo-studenten.

Je weet scholieren en studenten te motiveren, staat stevig in je schoenen en
bent een doorzetter.
Je hebt brede interesse in en/of kennis van actuele jeugdliteratuur en
leesbevordering.
Je hebt goede didactische en pedagogische vaardigheden en staat makkelijk
voor een groep scholieren, studenten of docenten.
Je hebt kennis van leesvaardigheid en leesmotivatie en gelijke onderwijskansen
gaan je aan het hart.
Je hebt ervaring met projectmatig werken, bent een kei in plannen en je bent
stressbestendig.
Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto.
Wat bieden wij?
Een contract als Leesconsulent van 1 oktober 2022 tot 1 augustus 2023. Je
werkt tot april meer uren en daarna minder in verband met de vervanging
zwangerschapsverlof dat in april eindigt. Indien er in deze periode een vacature
vrij komt kun je mee solliciteren als interne kandidaat.
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het fulltime salaris €2433,- tot
€3226,- in schaal 7 in de CAO Openbare Bibliotheken 2022.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding en een boetevrij Bibliotheekabonnement. Beschikking
over een laptop en iPad. Vrijheid in het indelen van werkdagen en de
mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis te werken.
En tot slot: werken in een fijn, deskundig en gezellig team dat bestaat uit
(voor)leesconsulenten, BoekStart- en mediacoaches, in een branche die volop
in ontwikkeling is. Je neemt samen met het team deel aan studiedagen waarbij
je kennis op doet over relevante onderwerpen in het werkveld.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Eefje van Steenbergen, Teamleider Jeugdeducatie,
e.vansteenbergen@bibliotheekoosterschelde.nl. Laat je telefoonnummer achter in de
mail als je wilt worden terug gebeld.
Reageer met je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 naar:
e.vansteenbergen@bibliotheekoosterschelde.nl o.v.v. Vacature Leesconsulent VO.
Geef in je brief aan hoeveel uur je minimaal en maximaal wilt werken. De gesprekken
vinden plaats op maandag 22 augustus.

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.

