
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediathecaris 0,6 fte 

 
Binnen de oudste middelbare vrijeschool van Nederland is de mediatheek te vinden 

op de zolder, waar een mooi uitzicht is op een groene omgeving. De huidige 

mediatheek bestaat uit twee delen. Aan de ene kant staat een uitgebreide collectie 

boeken waar onze 650 leerlingen gebruik van kunnen maken. Aan de andere kant 

staan computers en zijn er werkplekken te vinden waar onze leerlingen kunnen 

werken en studeren. Omdat onze school een extra stap kan maken in de 

ontwikkeling op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid, zijn we op 

zoek naar een mediathecaris die nadrukkelijk dit onderdeel op wil pakken en zowel 

leerlingen als leerkrachten hierbij wil helpen. 

  

Als mediathecaris ben je verantwoordelijk voor: 

• Het dagelijkse beheer van de mediatheek 

• Het onderhouden en up-to-date houden van de collectie 

• Het beheren van het budget van de mediatheek 

• Het bijdragen aan het opstellen van een concept-jaarbegroting en 

jaarverslag 

• Het aandragen van kennis over mediawijsheid richting leerlingen en 

leerkrachten 

• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het mediatheekbeleid en dit 

beleid uitvoeren 

• Het werven en begeleiden van de vrijwilligers van de mediatheek 

• Het verzorgen van culturele projecten binnen de school of bezoeken aan 

instellingen 

  

Wij vragen: 

• een brede algemene ontwikkeling/interesse en een brede kennis, wellicht 

zelfs liefde voor literatuur in het algemeen 

• een ruimte kennis op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid 

• een dienstverlenende instelling en je vindt het leuk je overal in te verdiepen, 

ook als de vraag niet tot jouw kennis-terrein behoort 

• je werkt graag met leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar 



 

 

 

 

 

 

 

 

• je helpt leerlingen graag op weg om aan de juiste informatie te komen en je 

wijst hen waar zij deze (veelal digitale informatie) kunnen vinden 

• je bezit een organisatorische nauwgezetheid en goede digitale vaardigheden 

• je houdt je (vak) literatuur goed bij en geeft de school adviezen op het gebied 

van beleidsvorming en uitvoering 

• je bent een vraagbaak voor leerlingen en tegelijkertijd streng in het 

handhaven van regels 

• je hebt kennis van het uitleensysteem (Aura Online) of kunt deze je kennis in 

korte tijd eigen maken 

• bij voorkeur een HBO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld een HBO-diploma 

Media, Informatie en Communicatie of een opleiding tot bibliothecaris 

  

Wij bieden: 

• Een aanstelling van 0.6 fte, bij voorkeur verdeeld over 3 dagen, werktijden 

9:00 – 16:00 

• Salaris schaal CAO-VO OOP schaal 7 

• Inwerktijd door onze huidige mediathecaris. 

• Een enthousiast team van bevlogen leraren. 

• Een interne scholing en begeleiding op het gebied van het vrijeschool 

onderwijs samen met de leraren. 

  

Vragen over de functie en sollicitaties richt u aan Jos Olsthoorn 

j.olsthoorn@vsdenhaag.nl 

Sollicitaties moeten uiterlijk 26 november 2021 in ons bezit zijn. 
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