Enthousiaste voorlezers gezocht
“Ik lees nu tien weken voor aan Daniël en Nisa en ze gaan met sprongen vooruit!”
De VoorleesExpress
Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De
VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een
taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling
van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.
Voorlezers
Als vrijwillige voorlezer lees je 20 weken lang voor bij een gezin met een taalachterstand. Dit doe je één
uur op een vaste doordeweekse dag en je zoekt er zelf de materialen voor uit. Door interactief voor te
lezen -aangevuld met taalspelletjes- prikkel je de taalontwikkeling van de kinderen, versterk je hun
gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal, vergroot je hun woordenschat en bovenal het plezier in
(voor)lezen. Een van de belangrijkste taken naast het voorlezen is het begeleiden van ouders om ook
actief bij te dragen aan de verrijking van de taalomgeving van het kind. Zo stimuleer je de ouders zelf
ook voor te gaan lezen en zelf boeken te halen bij de bibliotheek. Halverwege het traject bezoek je de
bibliotheek ook samen.
Ter voorbereiding volg je de workshop Interactief Voorlezen & Materiaalkeuze en tijdens de voorleesperiode wordt je begeleid door een coördinator. Ook heb je twee intervisiemomenten met jouw team.
Functie-eisen: je hebt affiniteit met jonge kinderen, je bent enthousiast over (voor)lezen, boeken en taal
en weet dit over te brengen op de gezinnen. Je bent minimaal één vast dagdeel per week beschikbaar
om een uur bij een gezin voor te lezen. Daarnaast spreek je vloeiend Nederlands en sta je open voor
mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Voorlezers moeten een recente Verklaring
Omtrent het Gedrag overleggen.
Tijd
: 20 weken, op een vaste dag per week, In totaal ongeveer 50 uur
Aanvang : september 2017 – februari 2018 en/of medio februari – juli 2018
Waar
: de VoorleesExpress is actief in Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hazerswoude/Koudekerk,
de gemeente Nieuwkoop, de gemeente Kaag en Braassem en in Zoeterwoude
Wat biedt de VoorleesExpress jou nog meer…
Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Zo leer je veel over samenwerken, organiseren,
verantwoordelijkheid en grenzen stellen. Je leert ook nieuwe mensen met verschillende achtergronden
kennen. Daarnaast bieden wij gedurende het project begeleiding, training, een gratis bibliotheekabonnement, deelname aan activiteiten van de bibliotheek plus een kleine vrijwilligersvergoeding.
Interesse?! Meld je aan!
Lijkt het je leuk je voorlees- en taalkwaliteiten in te zetten en ben je 20 weken beschikbaar?
Mail je CV met motivatie naar rijnenvenen@voorleesexpress.nl
of neem contact op met Esther Poelmans of Tineke Knoester via telefoon 0172-475771

www.voorleesexpress.nl

