De VoorleesExpress
De Stichting VoorleesExpress is een landelijk initiatief vanuit Utrecht dat de taalontwikkeling bij
kinderen wil stimuleren. Dit doen ze door twintig weken lang, een uur per week kinderen voor te
lezen. Dit stimuleert niet allen de taalontwikkeling van de kinderen, het verbindt ook mensen met
verschillende achtergronden met elkaar. De VoorleesExpress is zowel voor de gezinnen als de
betrokken vrijwilligers een bijzondere en leerzame ervaring.
Meer informatie over de VoorleesExpress vind je op www.voorleesexpress.nl
De VoorleesExpress is al een aantal jaar actief in Arnhem. Twee keer per jaar (januari en
september) start er een voorleesseizoen. Voor het komende seizoen is de VoorleesExpress Arnhem
op zoek naar

Vrijwillige coördinatoren
Als coördinator begeleid je 20 weken lang vijf gezinnen en vijf voorlezers. Gedurende deze periode
bewaak je het project en vorm je de spil tussen de gezinnen, voorlezers en de projectleiding van de
VoorleesExpress, en schrijf je verslagen in de webapp over de voortgang van het project. Om al
deze taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen volg je trainingen gegeven door de projectleiding,
welke je weer doorgeeft aan de voorlezers welke jij aanstuurd en van wie je sparringspartner bent.
Heb jij interesse en herken je je in het volgende profiel?
• minimaal 18 jaar
• hbo werk- en denkniveau
• goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands
• enthousiast over (voor)lezen en boeken
• affiniteit met coachen
• open houding
• flexibiliteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties
• flexibiliteit in het omgaan met verschillende doelgroepen (gezinnen, voorlezers,
projectleider, medewerker Rozet)
• integer in het omgaan met (vertrouwelijke) informatie
• bereid om een half jaar gemiddeld 3 uur per week te investeren
• goed (telefonisch en via mail) bereikbaar
Dit bieden wij
• training interactief voorlezen aan het begin van het seizoen
• werken in een gemotiveerd team
• deskundige begeleiding door een beroepskracht
• de mogelijkheid nieuwe mensen met verschillende achtergronden te leren kennen

•
•
•
•
•

e-learning via de webapp van VoorleesExpress
opdoen van werkervaring in een maatschappelijke organisatie (organiseren,
communiceren, ondersteunen, adviseren en motiveren)
Reiskostenvergoeding (km) en verzekering tijdens werktijd
bibliotheeksabonnement ten waarde van 70,-Euro
deelname aan trainingen en cursussen

Interesse?
Aanmelden als vrijwilliger kan via de locatiepagina van de VoorleesExpress Arnhem
https://voorleesexpress.nl/locatie/arnhem

