
Vrijwilligersvacature VoorleesExpress – coördinator 

 

Wil je bijdragen aan een mooi maatschappelijk project? Kan je goed organiseren? Dan is coördineren 

voor de VoorleesExpress iets voor jou!  

 

Voor veel ouders is samen lezen met hun kinderen geen vanzelfsprekendheid. VoorleesExpress 

stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Als voorlezer introduceer 

en begeleid jij het voorleesritueel in het gezin. Je geeft ouders tips waarmee zij het voorlezen zelf over 

kunnen nemen en zorgt voor een taalrijke (thuis)omgeving. Je laat zien dat samen lezen leuk en gezellig 

is en dat kinderen daar heel veel van leren. 

 

Jouw rol als vrijwilliger: Als coördinator begeleid je vijf voorlezers en gezinnen. Je gaat tijdens het traject 

2 of 3 keer mee op huisbezoek om kennis te maken, voortgang te bespreken en af te sluiten.  Gedurende 

20 weken ondersteun je voorlezers bij de voortgang van het traject en organiseer je een 

intervisiebijeenkomst.  

 

Voor je team van voorlezers organiseer je een aantal intervisiebijeenkomsten waarin je nog meer 

informatie geeft en de voorlezers de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen en met elkaar mee te 

denken. Gedurende de hele periode ben jij het aanspreekpunt voor overleg met de contactpersoon van 

JES. Uiteraard kun je altijd een beroep doen op een professional van JES.  

 

Wat we van je vragen:  

 

Meld je aan via: https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/bca3e0a6-5d0c-458a-82be-dc174b4af734.  

Wij nemen contact met je op voor een kennismakingsgesprek.  

 

 

o Je bent ouder dan 18 jaar 

o Je bent een spin in het web en bent in staat 

te schakelen tussen meerdere partijen 

o Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal 

o Je hebt affiniteit met kinderen/gezinnen 

o Je bent communicatief vaardig 

o Je bent betrokken en zorgvuldig 

o Je bent coachend en proactief 

o Je bent flexibel 

o Je bent bereid je gedurende minimaal een 

half jaar aan het project te verbinden 

https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/bca3e0a6-5d0c-458a-82be-dc174b4af734

