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Basisschool Het Epos is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. De 

bibliotheek wordt momenteel opgericht en krijgt een centrale plek in de school. Als vrijwilliger word 

je onderdeel van onze gemeenschap en bouw je mee aan de schoolbibliotheek. Ben jij enthousiast 

over boeken en werk je graag met kinderen? Misschien is de functie van vrijwilliger in de 

schoolbibliotheek van basisschool Het Epos wat voor jou!  

Wie zijn wij?   

Basisschool Het Epos is een nieuwe basisschool in Zuidwijk. Samen bouwen we de komende jaren aan 

het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen.  We starten de basisschool met groep 1 en bouwen 

de komende tijd verder uit met één nieuwe groep per jaar. Op Het Epos vormen we samen een 

gemeenschap, waarin nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, groei, prestatie en geluk centraal 

staan. Kijk voor meer informatie over basisschool Het Epos op www.het-epos.nl.  

We zijn bezig met het oprichten van onze eigen schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek krijgt een 

centrale plek in de school. Leerlingen kunnen hier hun favoriete boeken lenen om mee te nemen naar 

huis of om te lezen in de klas. Ook wordt het een fijne plek om een gezelschapsspel te spelen of om op 

de computer te werken. De schoolbibliotheek is aan de start geopend op schooldagen tussen 15.00-

17.00. De dagen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Met de groei van de school 

de komende jaren zullen ook de openingstijden van de bibliotheek verder worden uitgebreid. Dit doen 

we in overleg met onze vrijwilligers.  

Wat ga je doen?  

De taken die je als vrijwilliger uitvoert zijn in overleg vast te stellen, afhankelijk van interesse en 

ervaring. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:   

 aanwezig zijn in de schoolbibliotheek tijdens openingstijden en leerlingen helpen met het 

lenen van het juiste boek;  

 meedenken over hoe de schoolbibliotheek verder verbeterd kan worden;  

 adviseren over de uitbreiding van de collectie van de bibliotheek; 

 registreren welke boeken worden uitgeleend en ingeleverd in het digitale uitleensysteem, en 

welke boeken moeten worden ingeleverd;  

 netjes houden van de schoolbibliotheek en zorgen dat de boeken op de juiste plek staan;  

 inrichten en decoreren van de schoolbibliotheek aan de hand van de verschillende thema’s die 

binnen het onderwijs spelen; 

 helpen bij het kaften en repareren van boeken indien nodig.  

Je werkt samen in een team van andere vrijwilligers en je bemant in afwisseling de bibliotheek. Je 

aanspreekpunt is de Ouderconsulent die het vrijwilligersbeleid coördineert op school.  

Wie zoeken wij?   

Wij zoeken minimaal twee enthousiaste en sociale vrijwilligers met een passie voor boeken en/of 

ervaring met het werken met kinderen.  Als onze ideale kandidaat, heb/ben je:  

 ervaring of affiniteit met het werken in een (school)bibliotheek, boekwinkel of basisschool;  

 beschikbaar op schooldagen tussen 15.00-17.00, dagen in overleg (uren kunnen in overleg 

worden uitgebreid met het groeien van de bibliotheek);  

 bij voorkeur woonachtig in of rondom Zuidwijk;  
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 hart voor de zaak, je werkt graag samen en je bent iemand die graag met ons meewerkt om 

het best mogelijke voor onze leerlingen te realiseren;  

 betrouwbaar en secuur;  

 je dient een VOG te kunnen overleggen.  

Wij bieden:   

Als vrijwilliger word je onderdeel van onze gemeenschap, waarin we dagelijks samenwerken aan het 

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen. Verder bieden wij:  

 een fijne werkomgeving met gezellige collega’s;  

 meewerken en – denken over de verdere ontwikkeling van de schoolbibliotheek; 

 een reiskostenvergoeding indien OV-kosten worden gemaakt;   

 werktijden – en dagen in overleg en op basis van beschikbaarheid;  

 vergoeding van de benodigde VOG.  

Interesse?  

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden in onze schoolbibliotheek? Stuur dan uiterlijk 28 juni 2020 je 

CV en een begeleidende tekst, waarin je kort aangeeft wie je bent,  waarom je geïnteresseerd bent en 

wat je graag zou willen doen, op naar Kimberley Durand (Ouderconsulent) via 

kdurand@eposonderwijs.nl. Uiterlijk 3 juli 2020 laten we je weten of we je kunnen uitnodigen voor 

een gesprek. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Kimberley Durand via 

kdurand@eposonderwijs.nl of 010-7402400.  
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