Vacature
ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en cultuur van en
voor iedereen in Zeeland.
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in dialoog en
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar
eens op onze website www.dezb.nl
Vanwege zwangerschapsverlof zoeken we per 1 december 2021 een

Leesconsulent primair onderwijs
voor gemiddeld 10 uur per week
De leesconsulent voert op de verschillende scholen in de gemeentes Veere en Noord-Beveland
activiteiten uit om het leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen in het basisonderwijs te vergroten.
Er wordt nauw samengewerkt met dé Columbus, de mobiele Bibliotheek op School, voor deze
gemeenten.
De functie
De leesconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen de basisschool. De
leesconsulent stimuleert en enthousiasmeert leerkrachten, leerlingen en ouders op het vlak van
lezen en mediawijsheid. Je bent de intermediair tussen de school en de Bibliotheek.
De taken
Je bevordert lezen en mediawijsheid voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar in én buiten de
basisschool. Je adviseert school op het gebied van de bouwstenen van de Bibliotheek op school:
het beleid voor leesbevordering, het leesplan, de activiteiten en de monitor. Je faciliteert, organiseert
en ondersteunt activiteiten op het gebied van lees-, taal- en informatievaardigheden. Je zorgt
in samenspraak met de school voor een collectie die aansluit bij de behoeften en interesses van
onderwijs en leerlingen.
Jouw profiel
Je voelt je uitgedaagd om leerlingen te motiveren tot lezen. Je bent iemand met een flexibele
mentaliteit en inlevingsvermogen. Je neemt initiatief, verantwoordelijkheid en je werkt zelfstandig.
Maar je bent ook een teamspeler met een gastvrije en enthousiaste uitstraling en instelling. Je bent
representatief en accuraat met oog voor detail.

Wat verwachten we van jou?
•
Je hebt een relevante beroepsopleiding op HBO-niveau, bijv. Pabo
•
Je hebt brede interesse voor jeugdliteratuur, kinderen, onderwijs & educatie
•
Je hebt kennis van informatievaardigheden, interesse in mediawijsheid en sociale media
•
Je hebt goede didactische en pedagogische vaardigheden
•
Je bent leergierig, enthousiast en ondernemend en denkt in kansen en oplossingen
•
Ervaring in het basisonderwijs is een pré
Wij bieden:
•
Een tijdelijk contract voor 10 uur per week tot 1 mei 2022
•
Je hebt de mogelijkheid om vrij te nemen in de schoolvakanties
•
Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
•
Een marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 7 cao Openbare 			
Bibliotheken). De inhoud van deze functie is afgeleid van het functieprofiel Leesconsulent.
Als leesconsulent ga je aan de slag bij ZB Bibliotheek van Zeeland, afdeling Bibliobussen. Je
pakt een groot deel van je werkzaamheden zelfstandig op maar stemt voortdurend af met de
onderwijsspecialist.
Voel je je aangesproken, voldoe jij aan het profiel en wil je met veel enthousiasme in deze
dynamische functie werken? Reageer dan direct.
Sollicitatieprocedure:
Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Anne Verheijen, coördinator Bibliobussen,
averheijen@dezb.nl. Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 2 november 2021 door je motivatiebrief
en CV te sturen naar vacature@dezb.nl o.v.v. ‘Leesconsulent primair onderwijs’.
De gesprekken staan gepland op vrijdag 5 november 2021.

