
Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gaan starten met de VoorleesExpress Voorne-Putten 

en we zijn op zoek naar jou! 

Wij zijn op zoek naar voorlezers en coördinatoren in de gemeente 
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne!

In het najaar van 2018 start de VoorleesExpress op Voorne-Putten. Dit is een landelijk project voor kinderen met een 
taalachterstand. Hiervoor zoeken we enthousiaste voorlezers en coördinatoren die op vrijwillige basis een steentje 
willen bijdragen aan taalontwikkeling. Ieder jaar verlaat gemiddeld 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool 
met een taalachterstand. De VoorleesExpress zet zich in om dit aantal terug te dringen. Dit doen we door kinderen 
met een taalachterstand 20 weken lang, een keer per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling 
van jonge kinderen. Daarnaast verbindt de VoorleesExpress op deze manier mensen met verschillende 
achtergronden met elkaar.  

Wij zijn op zoek naar Voorlezers! 
Als voorlezer lees je 20 weken lang voor bij een gezin thuis op Voorne-Putten. Hier lees je voor aan kinderen tussen 2 
en 8 jaar met een taalachterstand. Dit doe je één uur per week op een vaste dag. Je leest interactief voor en betrekt 
de kinderen veel bij het voorlezen. Door middel van taalspelletjes en voorlezen draag je bij aan de taalontwikkeling, 
versterk je het gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal, en vergroot je de woordenschat. Een belangrijke taak naast 
het voorlezen is het stimuleren van betrokkenheid van de ouders. Je spoort de ouders aan om actief mee te doen en 
stimuleert ze om zelf ook voor te gaan lezen. Als voorlezer word je begeleid door een coördinator. Voor je van start 
gaat krijg je van de bibliotheek een training interactief voorlezen.  

Wat vragen we van jou? 

• Je beheerst de Nederlands taal goed
• Je hebt affiniteit met boeken en voorlezen
• Je hebt een open en nieuwsgierige houding
• Je bent flexibel en hebt doorzettingsvermogen
• Je werkt zelfstandig en je hebt probleemoplossend vermogen
• Je krijgt energie van het werken met mensen met name kinderen
• Je bent minimaal 18 jaar oud

Wij zijn op zoek naar Coördinatoren! 
Als coördinator begeleid je 20 weken lang vijf voorlezers. Je vormt de spil tussen de gezinnen, voorlezers en de 
projectleiding en bewaakt de voortgang van het project. Je bent goed op de hoogte van wat er in de gezinnen 
gebeurt en legt de voortgang vast. Met elke voorlezer ga je drie keer mee naar het gezin. Om deze taken zo goed 
mogelijk te kunnen vervullen krijg je een training, gegeven door de projectleiding van de VoorleesExpress in 
Nissewaard. Het coördineren van één seizoen kost ongeveer 60 uur.  

Wat vragen we van jou? 

 Als coördinator heb je vanuit ander (vrijwilligers)werk ervaring op het gebied van coaching, taalontwikkeling,
ouderbetrokkenheid en/of opvoedkundige vraagstukken

 Je haalt energie uit het coachen en begeleiden van mensen en werkt graag zelfstandig
 Je bent flexibel, verantwoordelijk, open en hebt doorzettingsvermogen
 Je bent minimaal 18 jaar oud



Wat biedt de VoorleesExpress jou? 

 Als VoorleesExpress vrijwilliger ontvang je van ons een bibliotheekabonnement. Zo kun je zelf wekelijks
nieuwe voorleesboeken uitzoeken voor het gezin maar ook voor jezelf.

 Als VoorleesExpress vrijwilliger val je onder de vrijwilligersverzekering van de bibliotheek.

 Als VoorleesExpress vrijwilliger krijg je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door het volgen van
diverse trainingen.

 Als VoorleesExpress vrijwilliger kom je in aanraking met nieuwe mensen met verschillende achtergronden en
culturen.

 Maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk staan goed op je CV!

 Voor deze vrijwilligersfuncties vragen we een VOG-verklaring, de kosten hiervoor vergoeden we.

Wil jij één van deze uitdagende vrijwilligersfuncties binnen de VoorleesExpress op Voorne-Putten? 
Reageer dan via: https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/y2aXPVSnMvcnAxCqI9Yi7qxTVWe2  

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met: 

Anique Zonneveld            Eline Jansen     
voorleesexpress@deboekenberg.nl      voorleesexpress@bzhd.nl   
06-83229426         06-31785092  

https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/y2aXPVSnMvcnAxCqI9Yi7qxTVWe2
mailto:ejansen@bzhd.nl



