Vacature coördinator VoorleesExpress (m.n. Bussum)
De VoorleesExpress
Ieder jaar verlaat één op de vijf kinderen in Nederland de basisschool met een
taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te
dringen door kinderen tussen de 2 en 8 jaar met een taalachterstand 20 weken lang,
eenmaal per week thuis voor te lezen. Interactief voorlezen stimuleert de taalontwikkeling
van de kinderen, versterkt het gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal, vergroot de woordenschat en het
bevordert bovenal het plezier in (voor)lezen. Voor gezinnen die deelnemen aan de VoorleesExpress is Nederlands in
bijna alle gevallen de tweede taal; regelmatig wordt er thuis geen of weinig Nederlands gesproken en zijn ouders en
kinderen niet bekend met voorlezen en het belang hiervan. Eén van de belangrijkste taken naast het voorlezen is
het begeleiden van ouders om ook actief bij te dragen aan de verrijking van de taalomgeving van het kind. Zo
stimuleer je de ouders zelf ook voor te gaan lezen en zelf boeken te halen bij de bibliotheek.
De VoorleesExpress is begonnen in Utrecht maar is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk project dat actief is in
meer dan zestig regio’s in Nederland. In Gooi en Vechtstreek wordt de VoorleesExpress vanuit verschillende locaties
uitgevoerd, waaronder Bussum.

Coördinatoren
Voor de ondersteuning van de voorlezers gedurende het traject is de VoorleesExpress op zoek naar coördinatoren
die op flexibele basis inzetbaar zijn. Wanneer een voorlezer tegen problemen aanloopt of graag eens overlegt ben
jij de eerste contactpersoon. Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan vrijwilligers die tegen een uitdaging aanlopen
binnen hun voorleesgezin. Je komt drie keer bij het gezin thuis. In de eerste plaats bij de start: je helpt voorlezers bij
het contact leggen met het gezin, en je legt nog eens uit wat de VoorleesExpress inhoudt. Halverwege het traject
kom je langs om te evalueren hoe het gaat. Aan het einde rond je het traject samen met de voorlezer af. Ook digitaal
ben je actief betrokken bij de diverse fora waar voorlezers hun vragen kunnen stellen .
Functie-eisen flexibele coördinator
 Je hebt ervaring bij de VoorleesExpress en/of je hebt ervaring vanuit ander (vrijwilligers)werk opgedaan op het
gebied van taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid of opvoedvraagstukken.
 Je haalt energie uit het coachen en begeleiden van mensen en werkt graag zelfstandig.
 Je bent flexibel, open en hebt doorzettingsvermogen.
 Je kunt problemen vroegtijdig signaleren en deinst hier niet voor terug.
 Je kunt je eigen grenzen bewaken en vrijwilligers begeleiden in het bewaken van hun grenzen.
Wat biedt de VoorleesExpress jou…
 De mogelijkheid om bij te dragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.
 Je krijgt de mogelijkheid om je coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen.
 Je leert nieuwe mensen met verschillende achtergronden kennen.
 Je kunt doorgroeien als VoorleesExpress-ambassadeur.

Wil je solliciteren of meer weten?
Aanmelden kan via onderstaande link:
https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/10244edd-9720-41b9-8762-e59c81519429
Voor vragen of meer informatie, mail naar voorleesexpress@bibliotheekgooienmeer.nl of bel 035-697 30 05.

