De Bibliotheek Gouda & Brede School Gouda
zijn op zoek naar een

taalconsulent gezinsaanpak
laagtaalvaardige ouders en jonge kinderen
voor 24 uur per week.
Laaggeletterdheid voorkomen en
ontwikkelingskansen van ouders en
hun kinderen vergroten. Dat is een
doel dat zowel de Brede School als de
bibliotheek Gouda voor ogen hebben.
In de gezinsaanpak wordt het
voorkomen en bestrijden van
laaggeletterdheid gecombineerd:
ouders krijgen ondersteuning bij het
stimuleren van de taalontwikkeling van
hun kind(eren) én ze werken aan hun
eigen basisvaardigheden. Het doel? Het
doorbreken van de cyclus van
laaggeletterdheid.
De bibliotheek Gouda is meer dan alleen
een bibliotheek. We zijn een compleet
netwerk van betrokken en enthousiaste
mensen en initiatieven. Alles wat we doen
staat in het teken van delen, uitwisselen
en samenwerken. We zijn een
ondernemende organisatie, gastvrij, alert
op nieuwe ontwikkelingen en bereid om te
experimenteren en risico’s te nemen.
En alles moet een meerwaarde hebben
voor Gouda. Dat maakt ons de leukste
bibliotheek van Nederland.
De Brede School Gouda is een
samenwerkingsverband tussen scholen,
ouders en instellingen op het terrein van
cultuur, sport, educatie, natuur &
techniek en zorg & welzijn. De organisatie
heeft als doel de ontwikkelingskansen van
kinderen te vergroten. Een kind leert
immers niet alleen op school, maar ook
thuis, op straat, tijdens het sporten, bij
clubs en verenigingen en bij het spelen
met vriendjes en vriendinnetjes.

Wat zijn je taken?
Je brengt een groot deel van het projectplan ‘gezinsaanpak laagtaalvaardige ouders
& jonge kinderen (0-8)’ ten uitvoer:
•
Je bent goed op de hoogte van wat Gouda al te bieden heeft op het gebied
van taal en weet te verbinden en bouwt een netwerk op.
•
Je doet huisbezoeken bij gezinnen en verwijst door binnen het brede sociale
netwerk in Gouda.
•
Je organiseert bijeenkomsten voor ouders en teambijeenkomsten voor
professionals en vrijwilligers, bijvoorbeeld. deskundigheidsbevordering.
•
Je signaleert ontwikkelbehoeften van ouders op het gebied van taal- en
basisvaardigheden en zorgt voor adequaat aanbod.
•
Je ondersteunt / adviseert pedagogisch beleidsmedewerkers VVE.
•
Je zorgt voor het opzetten en de uitvoering van Boekstart in de
Kinderopvang. Zo zoek je de samenwerking met kinderopvangorganisaties
om (voor)lezen structureel aandacht te geven en een taalrijke omgeving te
creëren. Ook ondersteun je bij het opstellen van een leesplan. Samen met
pedagogisch medewerkers breng je dit leesplan ten uitvoer.
Wat verwachten we van jou als taalconsulent?
•
Je hebt een zelfstandige en proactieve werkhouding.
•
Je hebt een open houding en vindt het leuk om elke keer nieuwe gezinnen,
ouders, kinderen en collega's te ontmoeten.
•
Je vindt het een uitdaging om in een nieuwe functie aan de slag te gaan die
nog volop in ontwikkeling is.
•
HBO denk- en werkniveau en relevante werkervaring.
•
Je bent flexibel in je planning en je uitvoering van werkzaamheden.
•
Je hebt ervaring en kennis met de doelgroep laagtaalvaardige ouders met
jonge kinderen.
•
Je hebt didactische vaardigheden en uitstekende communicatieve
vaardigheden, zowel buiten als binnen de organisaties.
•
Je bent sterk in relatiebeheer en samenwerking.
•
Uiteraard houd je van taal en lezen.
Wat bieden we jou?
•
Een leuke, uitdagende baan waarin je veel eigen inbreng hebt.
•
Een gezellig team van professionals in een professionele omgeving.
•
Een functie waar elke dag anders is.
•
Het gaat in eerste instantie om een project van twee jaar.
•
De arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 7/8 (afhankelijk van ervaring)
cao openbare bibliotheken. Het betreft een functie voor 24 uur.
Interesse?
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Anne de Meijer, bibliotheek Gouda
(0182-590152) en/of Marielle Visser, Brede School Gouda (0182-527101).
Of stuur direct je motivatie en CV naar a.devries@bibliotheekgouda.nl.
We zien je reactie graag tegemoet voor 21 juni 2022.
De eerste gesprekken vinden plaats op 30 juni 2022.

