
 

 

Vrijwilligersvacature VoorleesExpress 

 

Wil je bijdragen aan meer kansen voor kinderen en houd je van boeken en voorlezen? Dan is 
voorlezen bij de VoorleesExpress van JES Rijnland misschien wel iets voor jou! Met een uurtje per 
week kun jij al het verschil maken voor onze gezinnen. 

Wat ga je doen?  

Voor veel ouders is samen lezen met hun kinderen niet vanzelfsprekend. De VoorleesExpress 

stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Gedurende twintig 

weken lees jij een uur per week op een vast tijdstip voor in een gezin met kinderen tussen 2-10 jaar. 

Dag en tijd uiteraard in overleg met jou en je gezin. Als voorlezer introduceer en begeleid jij het 

voorleesritueel in het gezin. Je geeft ouders tips waarmee zij het voorlezen zelf kunnen overnemen 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. Halverwege het traject bezoeken jullie samen de bibliotheek en laat 

jij de ouders en kinderen geschikte boeken zien en hoe ze zelf boeken kunnen lenen.   

Wat vragen wij? 

• Je bent minimaal 18 jaar 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Je hebt affiniteit met kinderen en gezinnen en oprechte interesse in mensen  

• Je houdt van (voor)lezen en boeken 

• Je bent betrokken en zorgvuldig 

• Je bent betrouwbaar, integer en flexibel 

• Je bent bereid je gedurende minimaal een half jaar aan een gezin te verbinden 

Wat bieden wij? 

• Een uitgebreide introductiebijeenkomst voordat je begint  

• Coaching en begeleiding door een vaste coördinator 

• Deskundigheidsbevordering en bijeenkomsten op het gebied van interactief voorlezen, 

meertaligheid en taalverwerving en uitwisseling met andere vrijwilligers 

• Met jouw inzet kun je echt helpen de kansen van kinderen te vergroten 

• Werken voor een groeiende, diverse organisatie die voortdurend in beweging is 

• Zo’n 250 vrijwilligers die samen met jou het verschil willen maken voor kinderen, jongeren en 

hun ouders en zich daarvoor met hart en ziel inzetten! 

Wie zijn wij?  

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Dat is de missie van Stichting Jeugd en Samenleving (JES). 

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het 

onderwijs en in de samenleving. Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders of de 

wijk waarin je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar de 

kansen van deze kinderen te vergroten met ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s 
voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders. Meer informatie op: www.jesrijnland.nl  

Geïnteresseerd?  

Wil je meer informatie over de VoorleesExpress of de vrijwilligersfunctie? Neem contact op met: 

Sabah Chalhi (Sociaal professional VoorleesExpress), 071-342 09 00 / 06-284 910 16. Aanmelden kan 

via deze link. We nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek. 

http://www.jesrijnland.nl/
https://portal.voorleesexpress.nl/aanmelden/leiden/vrijwilliger

