
VACATURE

BOEKSTARTCOACH EN LEES-MEDIA CONSULENT

De Bibliotheek aan de Vliet is de maatschappelijk betrokken bibliotheek in Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk. De bibliotheek houdt zich bezig met de ontwikkeling van mensen om mee te (blijven) doen de
samenleving en verbindt mensen, kennis en verhalen. Voor de Bibliotheek aan de Vliet zijn wij per
direct op zoek naar een ondernemende, gastvrije, prikkelende en verbindende:

Binnen het team speciale doelgroepen werk je in deze functie samen met basisscholen, de
kinderopvang en maatschappelijke organisaties. Je verzorgt het educatieve aanbod en daarmee draag
je bij aan een geletterde en kansrijke samenleving. Het creëren van een goed (voor)leesklimaat is waar
jij het voor doet! Met persoonlijke, op maat gemaakte praktische tips vanuit je theoretische kennis lukt
het jou om ouders te informeren én overtuigen. Je versterkt de lopende samenwerkingen en signaleert
en benut kansen om de doelgroep van 0 - 6 jaar te bereiken. Als lees- en media consulent geef je les op
scholen op het gebied van digitale geletterdheid (mediawijsheid) en leesplezier bij jonge kinderen.
Vanuit jouw rol als BoekStartcoach informeer jij (laagtaalvaardige) ouders over het aanbod van de
Bibliotheek. Verder organiseer je een voorleesochtend voor baby's en dreumesen.

WAT GA JE DOEN? JIJ... WAT ZOEKEN WIJ? JIJ HEBT...
Basiskennis van, en wil je verder verdiepen
in, media-opvoeding: lezen, digitale
geletterdheid en 21-eeuwse vaardigheden;
Affiniteit met jonge kinderen (0 - 6 jaar);
Bij voorkeur ervaring in het werken met
jonge kinderen en (laagtaalvaardige)ouders;
Didactische kwaliteiten en ervaring (pré);
Een nieuwsgierige, actieve en
ondernemende houding en denkt in
oplossingen;
Goede communicatieve vaardigheden en
schakelt snel op verschillende niveaus;
Een teamspirit en kunt ook goed zelfstandig
werken;

Een gratis Basisabonnement bij de Bibliotheek;
Een reiskostenvergoeding;
Pensioenopbouw;
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen, workshops en trainingen.

Je wordt ingeschaald op basis van (relevante) werkervaring in schaal 7 van de VOB, en krijgt verder:

Reageren?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, vóór maandag 21 november
naar Emmy Rijsdijk: erijsdijk@bibliotheekaandevliet.nl o.v.v. 'vacature'. 
Op maandag 21 november hoor je of je wordt uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek in de ochtend van woensdag 23 november. 
Vragen n.a.v. deze vacature? Neem telefonisch contact op: 06-19573734

28 - 32 uur

Gaat aan de slag als BoekStartcoach in de
bibliotheek en in het Centrum Jeugd en Gezin;
Organiseert Baby Boekstartochtenden in de
bibliotheek;
Werkt samen aan diverse projecten (zoals
Boekstartdag en mediaopvoeding);
Bevordert de leesontwikkeling en het leesplezier
van kinderen op school (4 - 6 jaar);
Geeft groepslessen op scholen en begeleidt
groepsbezoeken in de bibliotheek;
Adviseert scholen bij het maken en uitvoeren
van een lees- en mediabeleid;
Draagt bij in de ontwikkeling van het aanbod
voor het voorschools en primair onderwijs.


