VACATURE
De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoekt per oktober 2021 een:

LEESCONSULENT PRIMAIR ONDERWIJS
‘Lezen leert je denken’ - Aidan Chambers

Wat ga je doen?
In het werkgebied van de NOBB ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van leesplezier op school en
daarmee bij te dragen aan de lees- en taalontwikkeling en literaire competenties van kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar. De leesconsulent zorgt, in samenwerking met leescoördinator van de school, voor een op maat
gesneden aantrekkelijke collectie. De leesconsulent adviseert over, faciliteert bij en voert leesbevorderingsprojecten uit, passend binnen een doorgaande lijn leesbevordering. De activiteiten van de leesconsulent
vinden plaats binnen het kader van het leesbeleid van de school en een jaarlijks op te stellen activiteitenplan. Je werkt op verschillende scholen in het werkgebied van de NOBB en hebt daarvoor contact met de
bibliothecaris uit de betreffende gemeenten. Je onderhoudt contacten en houdt overzicht op budget,
planning, en resultaten.

Wat verwachten we van je?
Je bent een veelzijdig persoon die zich graag richt op meerdere projecten tegelijkertijd. Je bent strategisch,
initiatiefrijk, creatief en betrokken en hebt een sterke affiniteit met lezen en jeugdliteratuur. Je bent
collegiaal, werkt inzichtelijk en samen met de partners in het NOBB werkgebied. Je bent nieuwsgierig en
leergierig binnen je vakgebied.
•

Een sensitieve persoonlijkheid die goed kan samenwerken en de vraag juist weet op te halen én weet te vertalen
naar concrete acties

•

Een proactieve collega die kan omdenken: van implementeren van bestaande programma’s naar leveren van
maatwerk

•

Een leesconsulent die verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan het primair onderwijs

•

Iemand die de samenwerking met en binnen basisscholen weet te bevorderen

•

Iemand die zichzelf altijd de vraag stelt: wat hebben we nodig om álle kinderen te laten lezen?

•

Inspireert leerkracht, kinderen én ouders

•

Ondersteunt docenten, vrijwilligers en ouders

•

Adviseert over leesbevorderingsactiviteiten, initieert en voert deze soms uit

•

Adviseert over de collectie, zodat deze uitdagend en actief gebruikt wordt

•

Je bent een aanjager voor het team van leerkrachten
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Wij vragen
• Hbo werk- en denkniveau met een passende opleiding
• Ervaring op het gebied van leesonderwijs
• Lesbevoegdheid is een pré
• Opleiding tot leesconsulent is een pré
• Kennis van jeugdliteratuur en leesbevordering
• Flexibiliteit, innovatief vermogen en resultaatgericht
• Zelfstandige werkhouding en pro-actief
• Communicatief vaardig
• Organisatorisch sterk
Wij zoeken een bevlogen leesconsulent die inspiratie haalt uit het eigen leesplezier en de passie inzet
om op scholen het leesplezier te vergroten, de leescultuur te faciliteren en daarmee taalontwikkeling te
bevorderen. Een rijbewijs en een auto is een vereiste voor deze functie. Past dit bij jou, dan komen we
graag in gesprek over deze functie.

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 werkweek van gemiddeld 36 uur per week, verdeeld over ongeveer

40 schoolweken en een salaris in schaal 8 van de CAO Openbare Bibliotheken. Deze functie is voor de duur
van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Ben je geïnteresseerd?

Bij vragen over deze vacature kun je je telefoonnummer mailen naar Jolijn van Rossem, bibliothecaris:
vjro@nobb.nl. Zij neemt dan telefonisch contact met je op. Sollicitaties kunnen tot 6 augustus worden
gemaild naar Gertrude van den Elzen, strategisch manager HR: ge@nobb.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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