Vrijwilligersvacature

Coördinator VoorleesExpress
Draag bij aan een wereld waarin iedereen mee kan doen!
Is het jouw kracht om mensen te motiveren en te coachen naar een doel? Ben jij een
organisator en een spin in het web, die vanuit een pro-actieve houding acteert en
problemen oplost? Leg jij makkelijk contact en ben je toegankelijk? Ken je het belang van
taalontwikkeling bij kinderen en wil je daaraan bijdragen? Dan hebben we een
interessante vrijwilligersvacature voor jou: Coördinator VoorleesExpress.
Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een programma waarbij we dit cijfer proberen terug te
dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week voor te
lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met
verschillende achtergronden met elkaar. De VoorleesExpress heeft impact. Doe jij mee?
Wat ga je doen?
 Je begeleidt tijdens een voorleesseizoen maximaal vijf gezinnen en vijf voorlezers.
 Je maakt kennis met het gezin, stelt daarna de voorlezer voor en samen maken jullie
doelen voor het traject. Halverwege en aan het einde van het traject ga je samen met
de voorlezer naar het gezin om te evalueren hoe het gaat of gegaan is. Waar nodig
stimuleer jij de ouders om mee te doen.
 Je begeleidt je voorlezers pro-actief en volgt trajecten via digitale terugkoppelingen. Je
bent goed bereikbaar voor vragen. Bij problemen coach je de voorlezer eerst om zelf
tot een oplossing te komen. Als het nodig is, los je een probleem samen op.
 Voor de voorlezers organiseer je een keer per seizoen een intervisie bijeenkomst.
Herken je jezelf?
 Jouw kracht ligt in leiding geven, faciliteren en coachen.
 Je kunt goed plannen, bent pro-actief en hebt een sterk probleemoplossend vermogen.
 Je bent betrokken, toegankelijk en je hebt een open houding. Je bent geïnteresseerd
in mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden.
 Je bent digitaal vaardig.
Waar en wanneer:
Tijd
: In totaal ongeveer 60 uur, gedurende 20 weken. Je deelt je eigen tijd in.
Waar
: We zoeken coördinatoren in Alphen aan de Rijn en een coördinator in
Boskoop, Hazerswoude/Koudekerk en een in Zoeterwoude.
Wij bieden:
 Zinvolle en afwisselende werkzaamheden met een enthousiast team.
 Je levert een bijdrage aan een wereld waarin iedereen mee kan doen.
 Je vergroot je eigen wereld en die van je vrijwilligers en de deelnemende gezinnen.
 Ondersteuning door de Programmacoördinator VoorleesExpress. Je werkt ook samen
met andere vrijwillige coördinatoren. Samen weten we de antwoorden op alle vragen!
 Een attentieregeling en een bibliotheekabonnement. Vrijwilligerswerk is onbetaald. Als
coördinator krijg je per half jaar een kleine vergoeding.
Interesse?
Meld je aan! Stuur je CV met motivatie aan vrijwilligerworden@bibliotheekrijnenvenen.nl.
Voor meer informatie: Tineke Knoester telefoon 0172-475771/ 06-10068678.

