Vrijwilligersvacatures VoorleesExpress
De VoorleesExpress gaat digitaal, help jij mee als voorlezer?

Onze VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 8 jaar
en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van
hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen die moeite
hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.
We gaan het voorlezen nu ook digitaal aanbieden. Om zo altijd klaar te kunnen staan
voor kinderen met een taalachterstand. Houd jij van voorlezen én ben je digitaal
vaardig? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als voorlezer krijg je een vast gezin toegewezen, waarbij je 20 weken wekelijks online
voorleest aan het kind. Dit doe je op een vast moment, een halfuur lang. Je hebt drie
face to face contactmomenten in een bibliotheek of school.
Door interactief voor te lezen prikkel je de taalontwikkeling van de kinderen, vergroot je
hun woordenschat en bovenal het plezier in (voor)lezen. De ouders kijken mee. Daardoor
stimuleer je ouders zelf ook om voor te gaan lezen en zelf boeken te halen bij de
Bibliotheek. Na het voorlezen spreek je ook kort na met de ouders om hen te begeleiden
actief bij te dragen aan de verrijking van de taalomgeving van het kind.
Herken je jezelf?
 Je hebt affiniteit met het werken met kinderen, je bent enthousiast over (voor)lezen
en boeken en weet dit over te brengen op de gezinnen.
 Je spreekt vloeiend Nederlands.
 Je bent digitaal vaardig en weet ook digitaal een persoonlijke verbinding aan te gaan.
 Je bent geduldig en empathisch, een taal leren gaat stapje voor stapje.
 Je staat open voor feedback en hebt zin om je steeds verder te ontwikkelen.
 Je hebt affiniteit met de doelgroep en interesse in andere mensen en culturen.
Waar en wanneer:
 Als voorlezer ben je ca. 2 uur per week bezig. Je zoekt een boek uit, bereidt het
voorlezen voor, je leest voor aan het gezin, spreekt nog kort na met de ouders en
hebt contact met de coördinator.
 We zoeken voorlezers in ons hele werkgebied.
Wij bieden:
 Afwisselende werkzaamheden in een leuke werkomgeving met een enthousiast team.
 Een mooi, nieuw en kleurrijk netwerk met bijzondere gesprekken en ervaringen.
 Ondersteuning door de coördinator VoorleesExpress. Je wordt ook ingewerkt door
deze coördinator.
 De mogelijkheid om professionaliseringstrainingen te volgen via de Bibliotheek. Als
voorlezer start je met een training interactief lezen en ouderbetrokkenheid.
 Een attentieregeling en een bibliotheekabonnement. Vrijwilligerswerk is onbetaald.
Interesse? Meld je aan! Stuur je mail aan vrijwilligerworden@bibliotheekrijnenvenen.nl.

