
Vacature leesconsulent/mediathecaris (1 fte) 

Voor de Johan de Witt Scholengroep zijn we op zoek naar iemand die een extra combinatiefunctie van 
leesconsulent en mediathecaris wil vervullen.  

 

Leesconsulent 

De Johan de Witt Scholengroep en Bibliotheek Den Haag zetten zich in voor de doelgroep 12 - 18 
jaar. Voor ons gezamenlijke team zijn we op zoek naar een extra leesconsulent. 

Als leesconsulent ben je het visitekaartje van de bibliotheek op school. Wij zoeken een positief en 
open persoon, die het prettig vindt om de schakel te zijn binnen en buiten de Bibliotheek op school! 

Johan de Witt Scholengroep wil van leerlingen betere lezers maken en is ervan overtuigd dat 
taalontwikkeling van leerlingen in de leeftijd van 12 - 18 jaar in belangrijke mate kan worden bevorderd 
door het stimuleren van lezen. 

De scholengroep vindt een sterke leescultuur belangrijk. Er wordt een leescampus ontwikkeld door 
drie onderdelen aan leerlingen aan te bieden: beschikbaarheid van nieuwe en actuele boeken, tijd om 
te lezen en leesbevorderende activiteiten. 

Mediathecaris 

De mediatheek is een ruimte waarin leerlingen en/of docenten informatie in (studie)boeken, 
naslagwerken, (vak)tijdschriften, CD-roms, internet, video en audio kunnen raadplegen en lenen. 
Daarvoor zijn we op zoek naar een extra mediathecaris. 

De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten 
behoeve van het leerproces van de leerlingen.  

De mediathecaris draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek, draagt zorg voor 
het aansturen van de mediatheek, verricht bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden voor de 
mediatheek en pleegt overleg met gebruikers van de mediatheek. 

 

Uitdaging 

• Veel en diverse activiteiten tegelijk doen. 
• Overzicht houden in een flexibele en veranderende omgeving.  
• Het nemen van initiatieven en resultaten binnenhalen. 
• Het meenemen van docenten en leerlingen in je enthousiasme om het lezen te bevorderen. 
• Creatieve en concrete oplossingen bedenken en het creëren van kansen. 

 

Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt docenten door het geven van lessen op het gebied van leesbevordering. 
• Je enthousiasmeert leerlingen om actief te lezen.  
• Je adviseert over media-educatie en lees- en taalbevorderingsactiviteiten, initieert en voert 

deze ook uit.  
• Je beheert de collectie op school en zorgt dat deze uitdagend blijft en actief gebruikt wordt.  
• Je blijft op de hoogte van actuele, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.  
• Je bent een vraagbaak voor collega’s en weet collega’s te inspireren.  
• Je draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek. 
• Je stuurt de eventuele mediatheekmedewerkers aan. 
• Je verricht bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden voor de mediatheek. 



• Je pleegt overleg met gebruikers van de mediatheek. 

 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een relevante beroepsopleiding afgerond op hbo-niveau. 
• Je hebt aantoonbare brede interesse voor jongeren, onderwijs en educatie. 
• Je beschikt over basiskennis van leesbevordering, mediaeducatie en de 

ontwikkelingspsychologie van het kind.  
• Je hebt interesse voor en kennis van (jeugd)literatuur.  
• Je hebt kennis van de moderne vreemde talen. 
• Je beschikt over goede didactische vaardigheden.  
• Je bent nieuwsgierig en ondernemend en denkt in oplossingen en kansen.  
• Je kunt veel ‘ballen’ in de lucht houden, je bent dus stressbestendig. 
• Je bent ICT-vaardig en maakt gebruik van social media.  
• Je bent vaardig in het inventariseren van informatiebehoefte en het vertalen ervan in 

voorstellen voor de samenstelling van de collectie. 

 

Wat bieden we jou?  

• Werken in een ambitieuze en professionele werkomgeving met een goede werksfeer. 
• Ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief.  
• Een jaarcontract, startsalaris schaal 8, afhankelijk van ervaring en diploma’s.  
• Veel ontwikkelmogelijkheden.  

 
Salarisschaal/Arbeidsvoorwaarden 
Wij volgen de voorwaarden volgens de CAO VO van de Stichting VO Haaglanden. 

 
Wil jij deze veelzijdige baan?  
CV en motivatie kun je sturen naar: info@johandewittscholengroep.nl  

mailto:info@johandewittscholengroep.nl

