‘Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen’
Bibliotheek De Lage Beemden richt zich op het stimuleren van leesplezier, leesbevordering, de
ontwikkeling van (digitale) basisvaardigheden en betrouwbare informatievoorziening in de
gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Dit doen wij vanuit zes bibliotheekvestigingen
gevestigd in multifunctionele accommodaties en in nauwe samenwerking met culturele en
maatschappelijke partners, voorschoolse organisaties, basisscholen en het voortgezet onderwijs in
ons werkgebied.
De dienstverlening van de bibliotheek is volop in ontwikkeling. De bibliotheek sluit aan bij relevante,
maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die raken aan het DNA van de bibliotheek: de
persoonlijke ontwikkeling van mensen en daarmee de ontwikkeling van de (lokale) gemeenschap. Dit
leidt tot een steeds bredere maatschappelijk-educatieve invulling van de rol en functie van de
bibliotheek.
In ons team Jeugd is ruimte voor een

Lees- en Mediacoach
Met de focus op Boekstart, de Bibliotheek op school en gezinsaanpak laagtaalvaardige
gezinnen
(voor 16 uur per week)
Wij werken op 21 van de 25 basisscholen in ons werkgebied met het programma de Bibliotheek op
school en op alle kinderopvang- en peuterlocaties met het programma BoekStart in de kinderopvang.
Ook hebben we een samenwerkingsovereenkomst met het VMBO van de enige instelling voor
voortgezet onderwijs in ons werkgebied. We verwachten in de komende jaren deze
samenwerkingen verder uit te breiden. Het team jeugd bestaat momenteel uit 4 lees- en
mediacoaches en zoekt een nieuwe collega. Als lees- en mediacoach ben je het gezicht van de
bibliotheek bij onze partners in de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen.
Jouw sterke punten
• Jij stopt hart en ziel in het brengen van leesplezier bij jong en oud.
• Jij weet hoe je kennis en enthousiasme over lezen en digitalisering overbrengt bij
leerkrachten, ouders en vrijwilligers.
• Je wordt blij van het bedenken van creatieve oplossingen en het creëren van kansen.
• Je bent nieuwsgierig en ondernemend.
• Je kunt veel ‘ballen’ in de lucht houden, houdt van diversiteit in je werk, en bent flexibel.
• Je bent een open, positief ingesteld persoon die makkelijk verbinding maakt met mensen
van verschillende achtergronden, leeftijden en interesses.

Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Je enthousiasmeert kinderen om actief te lezen.
• Je ondersteunt leerkrachten door het geven van lessen op het gebied van leesbevordering
en mediawijsheid.
• Je ondersteunt (voor)leescoördinatoren, vrijwilligers en ouders in de bibliotheek op school.
• Je organiseert BoekStart activiteiten en voert deze ook uit.
• Je bent handig met diverse digitale tools, of bent bereid je deze eigen te maken. Ook kun jij
deze digitale vaardigheden vertalen in een activiteiten aanbod voor kinderen en jongeren.
• Je coördineert jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Kinderboekenweek.
• Je zoekt samenwerking en uitwisseling met collega-bibliotheken.
• Je zorgt ervoor dat alle activiteiten zichtbaar zijn voor het publiek en bent het visitekaartje
van de bibliotheek.
Jouw achtergrond en ervaring
• Je hebt een relevante beroepsopleiding afgerond op HBO niveau.
• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met kinderen en jongeren van 0 tot 12 jaar,
liefst op het gebied van onderwijs en educatie.
• Je beschikt over basiskennis van leesbevordering, media-educatie en de
ontwikkelingspsychologie van kinderen en jongeren.
• Je hebt interesse voor en kennis van jeugdliteratuur.
• Je beschikt over goede didactische vaardigheden.
• Je bent als lees- en mediacoach veel onderweg, dus het bezit van een rijbewijs B en een
eigen auto is een voorwaarde.
Ons aanbod
• Werken in een professionele, zich ontwikkelende organisatie, waarin we graag van elkaar
leren.
• Een team van betrokken collega’s met hart voor hun werk en oog voor elkaar.
• Ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief.
• Een jaarcontract, salaris schaal 8 conform CAO Openbare Bibliotheken (min €2.860,- tot max
€ 3.665,- op fulltime basis), inschaling afhankelijk van ervaring.
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eigen laptop en telefoon.
• Flexibele werktijden met ruimte om vanuit huis te werken.
Wil jij deze veelzijdige baan?
Reageer en stuur je CV plus motivatie uiterlijk maandag 28 november 2022 naar
info@bibliotheekdlb.nl t.a.v. Esther Göring. De procedure bestaat uit 2 gespreksrondes plus een
arbeidsvoorwaardengesprek. De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdagochtend 1
december.
Nieuwsgierig naar wie we zijn?
Zoek ons dan op! Je kunt ons vinden op Facebook of op www.bibliotheeklagebeemden.nl
Vragen? Bel of mail naar:
Esther Göring, integraal manager bij Bibliotheek De Lage Beemden (06-18295736 /
esthergoring@bibliotheekdlb.nl)

