
Onze ideale kandidaat heeft

• MBO 4+ werk- en denkniveau, werkervaring 
met de Bibliotheek op school is een pré; 

• goede pedagogische, didactische en presentatievaardigheden; 
• ervaring met het werken met kinderen en hun ouders, 

bij voorkeur ook met laagtaalvaardige ouders; 
• kennis van de ontwikkeling van het kind, 

met name de spraak- en taalontwikkeling 
• kennis van en enthousiasme voor jeugdliteratuur, 

leesbevordering en media-opvoeding; 
• eigenschappen als enthousiasme, nieuwsgierigheid, creativiteit 

en teamspirit en je bent resultaatgericht en digitaal vaardig; 
• ervaring met projectmatig werken en je kunt 

goed zelfstandig werken. 
• De beschikking over eigen vervoer.
• Is flexibel, we kunnen je vragen flexibel te zijn in je werkrooster.

Wij bieden

• Een afwisselende parttime baan in een organisatie die 
sociaal-maatschappelijk van betekenis is, innoveert en 
klant- en vraaggericht werkt; 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Openbare Bibliotheken; 
De functie is ingeschaald in schaal 7 (CAO Openbare 
Bibliotheken); (minimaal € 2385,- en maximaal € 3162,- 
bruto per maand bij een volledig dienstverband).

• Vanuit ons HR-beleid streven wij naar diversiteit 
in de samenstelling van ons team;

• Een contract voor 24 uur per week, 
voor de duur van maximaal twee jaar. 

Herken jij je in het omschreven profiel? Dan is Bibliotheken 
Noord Fryslân op zoek naar jou! Voor inhoudelijke vragen 
kun je contact opnemen met Doetie de Jager, domein-
specialist jeugd & onderwijs, 06  51352194, d.dejager@bnfrl.nl. 

Mail jouw motivatie en curriculum uiterlijk 26 mei naar: 
solliciteren@bnfrl.nl o.v.v. vacature PO Achtkarspelen’. 
De gesprekken zijn gepland op 3 juni.

Heb jij ervaring in het werken 
met kinderen (6-12 jaar), ouders 
en professionals binnen het 
programma de Bibliotheek op 
school? Pas jij je makkelijk aan in 
een nieuwe omgeving en houd je 
van afwisselend werk? Bibliotheken 
Noord Fryslân is per 1 september op 
zoek naar een enthousiaste:

Vacature

LEES- EN 
MEDIACONSULENT 
PRIMAIR ONDERWIJS 
Ten behoeve van de uitvoer van Taalplan 
Achtkarspelen. 24 uur per week voor 2 jaar.

Bibliotheken Noord Fryslân werkt structureel samen met 
het basisonderwijs om met een geïntegreerd aanbod van 
activiteiten, scholing en collectie de taalontwikkeling van 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar te stimuleren. 

Wat ga je doen?

Je adviseert, faciliteert en ondersteunt leerkrachten in 
de basisschool bij de uitvoering van het lees-, taal- en 
mediabeleid. Je zet samen met de leescoördinator 
van de school duidelijke lijnen uit die invulling geven 
aan leesbevordering in de school. Je ondersteunt 
leerkrachten bij de samenstelling en uitvoering van hun 
leesbevorderingsactiviteiten. Je voert de gezinsaanpak 
uit. Met die aanpak willen we de cyclus van het doorgeven 
van laagtaalvaardigheid binnen het gezin doorbreken. 
Daarnaast enthousiasmeer je ook ouders en verzorgers 
voor (voor) lezen en een taalrijke taalopvoeding thuis. Je 
adviseert over het gebruik van de collectie in de school 
en je participeert in een breed netwerk van professionals 
die relevant zijn op het gebied van leesbevordering en 
mediawijsheid. Om kinderen wegwijs te maken in de 
digitaliserende maatschappij zetten we projecten rond 
mediawijsheid en informatievaardigheden in. 

Waar ga je werken?

Je gaat deel uitmaken van het integrale team Achtkarspelen 
dat bestaat uit vijf bibliotheekmedewerkers en vier 
leesconsulenten. Het zelforganiserende team houdt 
zich bezig met het realiseren van de doelen op de 
aandachtsgebieden basisvaardigheden, jeugd & onderwijs, 
digitale geletterdheid en klassieke bibliotheek. Bibliotheken 
Noord Fryslân heeft in deze gemeente twee vestigingen: 
Buitenpost en Surhuisterveen. 

Bibliotheken Noord Fryslân doet al lang veel meer 
dan alleen boeken uitlenen. We zetten ons in voor een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen en de kans 
krijgt om te leren, te ontmoeten, geïnspireerd te raken en 
te groeien. We hoeven niet de beste bibliotheek te zijn maar 
willen wel de meeste mensen bereiken


