
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoeken per direct een: 

Hoe ziet je dag eruit?
‘s Ochtends vertrek je richting een van de locaties waar jij actief bent als (voor)leesconsulent. Je begint de 
dag met een inloopmoment voor ouders van peuters en kleuters. Je vertelt ze over het belang van voorlezen 
en laat ze handige apps en websites zien voor thuis. Daarna ga je de klas in! Vandaag geef je een les in 
groep 7 en 8, waarbij ze onder andere zelf een podcast opnemen over hun lievelingsboek. De kinderen die 
hun lievelingsboek nog niet gevonden hebben, help jij op weg met je beste boekentips.

Voor je het weet is het alweer lunchpauze. Je schuift gezellig aan bij je collega’s in de Bibliotheek Oss. Daar 
verzamel je een stapel boeken voor de kinderopvanglocatie waar je morgen naartoe gaat. In je mailbox 
zit een vraag van een leerkracht. Hij vraagt of je na zou willen denken over een werkvorm met tekstloze 
prentenboeken. Jouw creatieve brein begint meteen te borrelen. Je zet een paar suggesties op de mail, 
schrijft nog een stukje voor de nieuwsbrief van een school en sluit dan je computer af. Met een voldaan 
gevoel en een mooi kinderboek in je tas ga je op weg naar huis.

Wat doe je nog meer?
• Je stelt in overleg met scholen/kinderopvanglocaties en je collega’s lees- en activiteitenplannen op. 

Samen met de (voor)leescoördinator op locatie zorg je voor de uitvoering van dit plan. 
• Je inspireert en adviseert leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders vanuit je 

expertise. Dat doe je bijvoorbeeld door workshops en trainingen te geven.
• Je werkt gedeeltelijk in een van onze vestigingen. Je geeft advies over de collectie en informeert klanten 

over ons aanbod.
• Jij ontwikkelt je eigen specialisme binnen het team van leesconsulenten. Je bent bijvoorbeeld extra 

thuis in mediawijsheid, meertaligheid of weet alles over leesproblemen.

Ben jij dit? 
Jij bent communicatief sterk, neemt graag initiatief en hebt geen moeite met zelfstandig werken. Door 
jouw open houding maak je makkelijk contact met kinderen, ouders en leerkrachten/pedagogisch 
medewerkers. Je kunt goed organiseren en verliest het overzicht niet wanneer je aan meerdere projecten 
tegelijkertijd werkt. Je hebt affiniteit met jeugdliteratuur en leesbevordering. Je bent nieuwsgierig en wilt 
je graag verdiepen, ontwikkelen en je kennis vergroten.

VACATURE

LEESCONSULENT PRIMAIR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
Voor gemiddeld 20-28 uur per week, werkzaam in gemeente Oss 

‘Lezen leert je denken’ - Aidan Chambers

Ben jij die bevlogen (voor)leesconsulent die vol enthousiasme aan de slag gaat om het leesplezier onder kinderen te 
vergroten, een goede leescultuur te faciliteren en daarmee taalontwikkeling te bevorderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
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Wat vragen we?
• Hbo-niveau
• Kennis van jeugdliteratuur en leesbevordering 
• Een rijbewijs en de beschikking over een auto
• Ervaring is een pre, maar enthousiasme en een leergierige houding vinden we minstens zo belangrijk

Wat bieden we?
• Een veelzijdige functie waarin je echt van betekenis kunt zijn. 
• De mogelijkheid je te ontwikkelen en een levendige plek om te werken. 
• Een flexibele werkweek van gemiddeld 20-28 uur per week. Deze functie is in eerste instantie op 

projectbasis. 
• Een bruto maandsalaris tussen € 2433- en € 3226,- per maand  (o.b.v. 36 uur), conform CAO schaal 7. 
• Een goede pensioenregeling en 25 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband)

De Bibliotheek
De Bibliotheek is een educatieve, maatschappelijke organisatie met een belangrijke taak in het voorkomen 
van lees- en taalachterstanden. In de Bibliotheek is iedereen welkom, ongeacht afkomst, cultuur, religie, 
gender, leeftijd, of geaardheid. Dat geldt ook voor de mensen die er werken. We zijn daarom heel benieuwd 
welke unieke talenten jij meebrengt!

Ben je geïnteresseerd? 
Vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Jolijn van Rossem, projectleider de Bibliotheek op 
school en Boekstart in de kinderopvang, jolijnvanrossem@nobb.nl of 0412 622 618. 

Je kunt je sollicitatie tot 1 april mailen naar Jolijn van Rossem.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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https://www.debibliotheken.nl/informatie/aanpassingen-cao/
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