Lionsclub Leiden Lakenstad

Stichting Leiderdorpse Maatjes

Vastenactie

Vrijwilligersvacature
Coördinator bij de VoorleesExpress
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen tussen 2 en 10 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen.
Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat
taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen door thuis voor te lezen, te praten en taalspelletjes te doen.
Twintig weken in totaal. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert.
Wie ben jij?
Je wil ervaring opdoen in het regelen en organiseren, of hebt deze ervaring al en wil je inzetten bij een mooi
maatschappelijk betrokken project. Coördinatoren begeleiden tijdens een voorleesseizoen vijf gezinnen en
voorlezers. Samen zorg je ervoor dat na 20 weken ouders zelf in staat zijn om kinderen meer te stimuleren in
taal. De meeste activiteiten vinden ’s avonds plaats en drukkere perioden worden afgewisseld met rustige
periodes. Je bent een spin in het web en bent in staat te schakelen tussen meerdere partijen. Je verbindt je aan
het project en je voelt je verantwoordelijk voor de gezinnen en voorlezers. Tot slot neem je deel aan training en
sta je open voor begeleiding vanuit JES.
Wat ga je doen?
Je ondersteunt en begeleidt de voorlezer bij het eerste bezoek aan het gezin. Je bespreekt de doelen en bedenkt
gezamenlijk hoe het voorlezen het beste vorm kan krijgen. Halverwege sluit je nog een keer aan om met het
gezin en de voorlezer de bezoeken te evalueren. Tot slot ga je het laatste huisbezoek mee om het project
feestelijk af te sluiten. Voor je team van voorlezers organiseer je een aantal intervisiebijeenkomsten, waarin je
informatie geeft en de voorlezers de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen en met elkaar mee te
denken. Gedurende de hele periode ben je hun aanspreekpunt voor overleg.
Duur: 30 weken
Tijd: 60 uur
De voorwaarden die aan een coördinator worden gesteld zijn:
- Minimaal 18 jaar
- Je woont in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten of omgeving
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Je kunt beschikken over een recente, positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
- Communicatief vaardig
- Betrokken en zorgvuldig
- Coachend en proactief
- Flexibel
Aanmelden
Je cv en motivatiebrief kun je per mail sturen naar JES Rijnland, voorleesexpress@jesrijnland.nl
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Bel of mail dan met de projectleiding van de VoorleesExpress,
Fariidah van Leeuwen – f.vanleeuwen@jesrijnland.nl – 071 342 09 00

