Lionsclub Leiden Lakenstad

Stichting Leiderdorpse Maatjes

Vastenactie

Vrijwilligersvacature
Voorlezer bij de VoorleesExpress
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 introduceert het voorleesritueel in het gezin, geeft de ouders tips waarmee zij het voorlezen zelf over kunnen
nemen en zorgt voor meer taal in huis. Je straalt uit dat voorlezen samen plezier hebben is, en genieten. Je
stimuleert de taal- en spraakontwikkeling, oefent luistervaardigheid en concentratievermogen en prikkelt de
fantasie. Je helpt de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren en verbreedt de woordenschat.
Wat ga je doen?
Je gaat gedurende 20 weken 1 vast uur per week voorlezen in een gezin met kinderen tussen de 2 en 10 jaar.
Samen met het gezin bezoek je halverwege het traject de bibliotheek. Je vaste coördinator geeft ondersteuning
en bezoekt samen met jou de eerste keer, halverwege, en de laatste keer het gezin. Daarnaast staat JES Rijnland,
team VoorleesExpress, altijd voor je klaar. Als voorleesvrijwilliger kun je rekenen op:
- Plezierige en inspirerende bijeenkomsten voor vrijwilligers
- Intervisiemomenten met een klein groepje voorlezers
- Scholing m.b.t. interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid
- Een online platform, dat stap voor stap tips aanreikt voor je bezoek aan het gezin
- Gratis bibliotheeklidmaatschap om boekjes te lenen voor het voorleesgezin
Duur: 30 weken, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training
Tijd: 50 uur, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training
De voorwaarden die aan een voorlezer 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)
- Affiniteit met kinderen en oprechte interesse in mensen
- Enthousiasme over (voor)lezen en boeken
- Talent voor communicatie met verschillende doelgroepen, kinderen en ouders
- Betrouwbaar, integer, flexibel
- Goede digitale vaardigheden en telefonisch en via mail bereikbaar
- Minimaal 1 uur per week beschikbaar
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

