Voorlezer VoorleesExpress
Functieomschrijving
De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand 20 weken lang thuis
voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen,
verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact. De VoorleesExpress wil voor
kinderen met een taalachterstand het verschil maken om later goed te kunnen participeren in de
maatschappij.
Werkzaamheden
De voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De voorlezer komt
een half jaar lang (20x) op een vaste avond en een vaste tijd bij een gezin thuis om de kinderen voor
te lezen. Je zet hierbij de vaardigheden van interactief voorlezen in en zal het gezin laten
kennismaken met de bibliotheek.
Door voor te lezen, breng je leesplezier in het gezin, maak je ouders en kinderen bekend met het
voorleesritueel en stimuleer je de kinderen in de taalontwikkeling. Je geeft de ouders handvatten om
het voorlezen een vaste plek te geven in het gezin. Je speelt hierbij zoveel mogelijk in op de
behoeftes van de kinderen en ouders.
Je zorgt dat na ieder gezinsbezoek de Webapp VoorleesExpress wordt ingevuld.
Inzet
De tijdsinvestering is 50 uur, inclusief de contactmomenten met de coördinator.
Daarnaast word je getraind in interactief voorlezen en boekkeuze. Tijdsinvestering: 3 uur
Contacten
Als voorlezer word je begeleid door de coördinator (ook een vrijwilligerfunctie).
De voorlezer heeft wekelijks contact met het voorleesgezin en heeft op regelmatige basis contact met
de coördinator van de VoorleesExpress Salland (indien nodig contact met de projectleiding van de
VoorleesExpress Salland.)
Profiel
De projectleiding let bij het selecteren van geschikte voorlezers vooral op inzet, ervaring met kinderen,
enthousiasme voor boeken en lezen, interesse in mensen met verschillende achtergronden en
betrouwbaarheid.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal
 Beschikt over digitale basisvaardigheden
 Minimaal 18 jaar oud
 Flexibel
 Welwillend
 Overtuigingskracht

