VACATURE
Bibliotheek Waterland

Binnen de Bibliotheek Waterland is er een vacature ontstaan voor

Coördinator Oudercafé (21 uur)
“Samen leren, samen lachen” is het motto van het Oudercafé.
Het Oudercafé is de plek op basisschool waar ouders terecht kunnen om vragen te stellen en
andere ouders te ontmoeten. Deelname aan het Oudercafé werkt positief op de begeleiding
van het kind gedurende de schooltijd. De ouders worden gestimuleerd om zelf ook aan hun
eigen (taal)ontwikkeling te werken.
Wat ga je doen?
In het wekelijkse Oudercafé bespreek je als coördinator groepsgewijs en in een gezellige
sfeer welke thema’s er in de school actueel zijn, wat er in de nieuwsbrief van de school staat
en wat de school die periode van de ouders verwacht. Je geeft tips hoe ouders hun kinderen
kunnen helpen met lezen en huiswerk. Ook kun je ouders de weg wijzen naar extra
ondersteuning.
Jij bent namens het oudercafé het aanspreekpunt voor de directie en leerkrachten van de
school. Je probeert zoveel mogelijk verbinding te maken tussen de ouders van het Oudercafé
en de school. Nieuws van de school leg jij in begrijpelijke taal uit aan de ouders en andersom
kun jij ouders ondersteunen in hun communicatie met de school.
Na enige tijd ga je vrijwilligers werven en begeleiden die de praktische uitvoering van het
Oudercafé van je gaan overnemen. Jij blijft echter verantwoordelijk voor de contacten met
de school en het netwerk.
Wij zoeken een enthousiaste collega die het Oudercafé op een basisschool in Purmerend kan
herstarten en de Oudercafés in Landsmeer en Middenbeemster verder kan uitbouwen.
Je hebt affiniteit met:
• Werken met mensen
• Organiseren
• Interculturele communicatie
• Het vergroten van ouderbetrokkenheid
• Samenwerken met collega's en vrijwilligers

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl

Jij beschikt over:
• Een passende HBO opleiding
• Openheid en flexibiliteit in houding en werktijden
• Organisatietalent
• Op verschillende niveaus communiceren
• In teamverband werken
• Overtuigingskracht

Herken je jezelf in de volgende persoonskenmerken:
Empathisch, flexibel, integer, communicatief vaardig en pro-actief?

Dan ben jij degene die wij zoeken!
Wat biedt Bibliotheek Waterland?
• Een uitdagende baan waarin je echt van betekenis kunt zijn;
• Salaris op basis van schaal 7 volgens de CAO Openbare Bibliotheken.
• Aanvangsdatum in overleg.
• Aanstelling is voorlopig voor een periode van 12 maanden, verlenging is mogelijk.

Wat houdt het werk in?
Het gaat om een functie waarin je verantwoordelijk bent voor het opzetten, uitvoeren en
uitbouwen van de Oudercafés op drie basisscholen. De coördinatoren van de oudercafés
horen bij team NL-Plein van de Bibliotheek Waterland. Het NL plein is er voor alle
volwassenen die beter Nederlands willen lezen, schrijven of spreken.
Het informeren van de scholen, leerkrachten en ouders, en het werven en begeleiden van
vrijwilligers, onderhouden van het netwerk en samenwerken met de medewerkers van het
NL-Plein zijn belangrijke onderdelen.

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl

Wil je reageren, stuur dan voor 22 juli een motivatiebrief en een CV naar Danielle Schrumpf
(Teamleider NL plein) dschrumpf@bibliotheekwaterland.nl

Bibliotheek Waterland
De Bibliotheek was lang geleden een plek waar je alleen kwam om boeken te lenen,
Tegenwoordig is de Bibliotheek een ontmoetingsplek waar mensen komen werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ook biedt de bibliotheek in samenwerking met
partners hulp zoals bij bijvoorbeeld belastingaangifte, werken op de computer,
Nederlands oefenen voor anderstaligen, huiswerk maken. Er wordt intensief
samengewerkt met het onderwijs om leesplezier en mediawijsheid te bevorderen,
en de VoorleesExpress wordt ingezet voor kinderen in gezinnen met een
taalachterstand.
De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Daarbij blijven wel de
kernwaarden van de Bibliotheek (leesplezier, leesbevordering en ondersteuning van
mensen die aan hun eigen ontwikkeling willen werken) overeind. De Bibliotheek
blijft een plek waar mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie, een plek
waar mensen kennis en informatie kunnen vinden en delen zonder dat er
commerciële doelstellingen aan zijn verbonden. Vrije en laagdrempelige toegang
tot informatie, zowel digitaal als fysiek, leidt tot goed geïnformeerde burgers en is
een randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische samenleving.

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl

