
Wablieft zoekt begeleider leesgroepen
en ontwikkelaar methodiek
leesgroepen

Wablieft zoekt voor een eenmalige opdracht in het najaar van 2021 een begeleider van 2
leesgroepen in Sint-Niklaas en een ontwikkelaar van de methodiek voor deze
leesgroepen. Beide opdrachten zijn combineerbaar, maar kunnen ook apart opgenomen
worden. De opdrachten worden door Wablieft vergoed als freelance werk (statuut te
bespreken).

Context

Wablieft coördineert een project over leesbevordering gefinancierd door Literatuur
Vlaanderen. Het project gaat volgend schooljaar van start met leesgroepen die samen de
online Wablieft-krant lezen. Momenteel lopen de voorbereidingen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met vier openbare bibliotheken. Zij zoeken
de deelnemers voor de leesgroepen en zorgen voor de locatie. Het is de bedoeling dat de
deelnemers duurzaam worden toegeleid naar de bibliotheken. Dit kan door de groepen in de
bibs te laten doorgaan, door een bezoek te organiseren, …

De bibliotheken kiezen welke doelgroepen ze in de leesgroepen willen bereiken. Het gaat
om één of meerdere van volgende doelgroepen: anderstaligen/OKAN’ers, laaggeletterden,
senioren, (groot)ouders en kinderen. De doelgroepen worden bereikt door samen te werken
met partners: een OKAN-school, een CBE, een dienstencentrum, ...
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De leesgroepen gaan in drie sessies van 1,5 uur aan de slag met de online Wablieft-krant.
Het doel is leesplezier bereiken, ook al lezen ze geen fictie. Dat is bijzonder aan dit project.
Na afloop van de drie sessies neemt een vrijwilliger van de bib het over. Zo kunnen de
leesgroepen blijven samenkomen om te genieten van teksten en nieuws.

4 bibliotheken werken samen aan dit project: Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven en Brugge.
Voor de leesgroepen van Sint-Niklaas zoeken we nog een begeleider. De leesgroepen gaan
door tussen oktober en december 2021. De exacte planning is nog niet bepaald en is vast
te leggen in samenspraak met de bibliotheek.

Wie zoeken we?

Begeleider leesgroepen Sint-Niklaas

We zoeken een begeleider voor 2 leesgroepen in Sint-Niklaas. De bib van Sint-Niklaas kiest
voor de doelgroepen senioren en anderstaligen. Al kan deze insteek nog verschuiven.

Concreet gaat het om de begeleiding van 6 sessies van 1,5 uur (2 leesgroepen met elk 3
sessies). De vrijwilliger van de bib die de leesgroepen overneemt, zal vanaf de eerste sessie
aansluiten om de groep te leren kennen.

Wij zoeken een begeleider die ervaring heeft met laaggeletterde en/of anderstalige groepen
en die ervaring heeft in het gebruik van de (online) Wablieft-krant in de les. Ervaring in het
begeleiden van samenleesgroepen is zeker een meerwaarde maar niet nodig.

De begeleider wordt per uur samenleesgroep vergoed.

Ontwikkelaar methodiek

We zoeken iemand om de methodiek voor de samenleesgroepen vorm te geven. Dit gebeurt
voor de vier bibliotheken samen. Dezelfde methodiek zal dus in elke bib gebruikt worden.

Hiervoor zoeken we iemand die ervaring heeft met laaggeletterde en/of anderstalige
groepen, ervaring heeft in het gebruik van de (online) Wablieft-krant in de les en kennis heeft
van samenleesgroepen.

De ontwikkelaar zal samenwerken met twee of drie andere experten. Het is dus geen
individuele opdracht en expertises kunnen worden samen gelegd. Zo sluit er iemand aan die
ervaring heeft met samenleesgroepen rond fictie en iemand die de leesgroepen in Mechelen
en Leuven zal begeleiden.

We zien dit als een korte opdracht van 1 of maximaal 2 bijeenkomsten. Er wordt een
vergoeding als freelance medewerker voorzien.
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De methodiek dient klaar te zijn ten laatste tegen eind september. We vragen daarom aan
geïnteresseerde personen om hiervoor in september of eventueel zelfs eind augustus tijd te
kunnen maken.

Meer info

Voor vragen of meer info kan je terecht bij inge.van.acker@vocvo.be.

Kandidaten

Kandidaten kunnen zich doorlopend maar ten laatste eind augustus aanmelden bij
inge.van.acker@vocvo.be. Alle inkomende kandidaten zullen meteen in overweging
genomen worden. Het is dus mogelijk dat de opdracht voor eind augustus ingevuld wordt.
Heb je interesse, reageer dan snel!
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