
Vrijwilliger voorlezer 

 

Voorlezen daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen! 

Voorlezen kun je op verschillende manieren doen, één daarvan is tijdens  het wekelijkse BoekStart 

voorleesuurtje in de bibliotheken in Olst en Raalte. 

Niet alleen in de bibliotheek, ook daarbuiten willen we het voorlezen onder de aandacht brengen.  

Lijkt het je leuk om met een stapel boeken op stap te gaan om voor te lezen bijvoorbeeld op 

kinderdopvanglocaties en basisscholen, dan is dit je kans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wat verwachten we van je? 

Je bent een gemotiveerd en open persoon die, met hele jonge kinderen boekjes bekijkt en eventueel 

liedjes zingt en/of voorleest aan wat oudere kinderen. Voor elke leeftijd geldt: Door voor te lezen 

breng je leesplezier, maak je ouders en kinderen bekend met het voorlezen en stimuleer je de 

kinderen in de taalontwikkeling. 

De vrijwilliger is de gastvrouw/heer namens de bibliotheek.  

 

Werkzaamheden 

Bibliotheek Salland organiseert in verschillende vestigingen een BoekStart voorleesuurtje voor 

ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. In Raalte en Olst is er wekelijks een voorleesuurtje, in Ommen 1 

keer per maand.  

De vrijwilliger zorgt voor aanvang van het voorleesuurtje dat koffie, thee en limonade klaarstaat, de 

boeken die zij/hij gaat voorlezen klaarliggen. Na afloop van het uurtje zorgt de vrijwilliger dat alles 

weer wordt opgeruimd.  

Per team is een roostermaker en iemand die de bezoekersaantallen bijhoudt. 

Behalve dit voorleesuurtje kunnen we voorlezers inzetten bij diverse andere projecten, zoals de 

Nationale Voorleesdagen. 

 

Inzet 

Per keer 2 uur, voorbereiding, voorlezen en opruimen. 

Workshop voorlezen aan hele jonge kinderen. 

 

Contacten  

De vrijwilliger vormt samen met collega vrijwilligers een voorleesteam. De teams werken zelfstandig, 

onderling worden afspraken gemaakt zoals het opstellen van een rooster.  

Een medewerker van de bibliotheek coördineert de voorleesuurtjes en is tevens aanspreekpunt. 

3 a 4 keer per jaar komen het voorleesteam en de coördinator  bij elkaar voor overleg. 

 

Profiel 

• punctualiteit; in afspraken en bijeenkomsten  

• omgang met kinderen; geduld en spontaniteit  

• interactiviteit; kunnen improviseren, voorlezen afwisselen met liedjes en spelletjes  

• enthousiasme; in het algemeen en specifiek over lezen en voor boeken  

• positieve houding; optimistische uitstraling en levendig kunnen vertellen  

• goede beheersing van de Nederlandse taal  

• leeftijd minimaal 18 jaar  

• bereid tot een gemiddelde inzet van 2 uur per maand 


