Met de VoorleesExpress de wijk in!
In Helmond gaat de VoorleesExpress van start. Daarvoor zoeken we in alle wijken vrijwillige
voorlezers en vrijwillige voorlees coördinatoren.
Wat is de VoorleesExpress?
Twintig weken achter elkaar komt er een vrijwillige voorlezer thuis bij gezinnen met kinderen van 2
tot 8 jaar. Het gaat om gezinnen met een taalachterstand. De voorlezer introduceert het
voorleesritueel en stimuleert ouders om het voorlezen zelf over te nemen. Daarnaast worden er
ontmoetingstafels georganiseerd waarbij ouders samenkomen rondom een thema. Dit bevordert de
taalontwikkeling en de sociale participatie. Uiteindelijk wordt aan de ouders gevraagd om ook iets
terug te doen voor hun omgeving, waarbij ze hun eigen talenten inzetten.
Wat doet een voorlezer?
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je leest twintig keer voor
bij het gezin thuis, op een vaste avond en tijd. Als voorlezer laat je ouders en kinderen kennis maken
met interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het
beste past in hun thuissituatie. Je wordt daarbij intensief begeleid door een coördinator. Ook neem
je deel aan de training interactief voorlezen.
Wat doet een coördinator?
Als coördinator begeleid je vijf voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je hoe het voorlezen
een plek kan krijgen in hun thuissituatie. Je organiseert drie bijeenkomsten met jouw voorlezers en
bezoekt elk gezin drie keer. Voor je aan de slag gaat word je getraind door de projectleiding.
Wat bieden wij?
• Intensieve begeleiding tijdens het project
• Training 'interactief voorlezen' (voor coördinatoren ook een extra training)
• Intervisie met andere voorlezers/ coördinatoren
• Een unieke ervaring om samen met een gezin de taalontwikkeling van kinderen te verbeteren en de
taalomgeving in huis te verrijken
• Een gratis bibliotheekabonnement
Heb je interesse?
Heb je een open houding?
Heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal?
Ben je enthousiast over (voor)lezen en boeken?
Ben je bekend met het voorleesritueel?
Kun je makkelijk communiceren met verschillende doelgroepen?
Heb je affiniteit met kinderen?
Dan komen we graag in contact met jou! Stuur een email met je contactgegevens naar
voorleesexpress@levgroep.nl Geef daarin ook aan of je voorlezer of coördinator wilt worden. Dan
nemen we contact met je op voor een nadere kennismaking!

