Vacature
ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en cultuur van en
voor iedereen in Zeeland.
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in debat en
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar
eens op onze website www.dezb.nl.

De VoorleesExpress zoekt
voorleeshelden (M/V)
Als lezen leuk is, lees je meer. Jij maakt lezen leuk!

Wat is De VoorleesExpress?
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand extra aandacht
krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger wekelijks bij hen thuis om voor te lezen. Samen
met de ouders en school streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin
krijgen.
De VoorleesExpress wordt uitgevoerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek. De ZB heeft een grote rol
in het adviseren, ondersteunen en ontwikkelen van producten en diensten voor onder andere jeugd
en gezin, in samenwerking met partners, zoals de basisscholen en kinderopvang. De ZB doet dit
voor de gemeente Vlissingen en Middelburg.
Wat is de aanpak van de VoorleesExpress?
Twintig weken lang kom je als vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en
met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een
taalarme thuisomgeving. Je introduceert het voorleesritueel bij het gezin en je geeft de ouders
handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier.
Wat zoeken wij in onze voorlezers?
Ben jij die creatieve, oplossingsgerichte, flexibele optimist met een nieuwsgierige en open blik? Wil
jij kind en ouders graag helpen en stimuleren bij het leren van de Nederlandse taal? Spreek je goed
en helder Nederlands en houd je vanzelfsprekend van boeken en lezen? Aarzel niet en meld je aan.

Wat biedt de VoorleesExpress jou?
• Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid. Naast persoonlijke
begeleiding kun je gebruik maken van de e-learning (Mijnvoorleesexpress). Met dit programma
kun je kennis opdoen over allerlei thema’s zoals laaggeletterdheid en meertaligheid, interactief
voorlezen, het betrekken van de ouders bij het voorlezen, etc.;
• Er worden (intervisie) bijeenkomsten georganiseerd, die gelegenheid bieden om ervaringen uit te
wisselen, elkaar te helpen en informatie te delen;
• Je ontvangt een bibliotheekpas voor jezelf én een bibliotheekpas voor het voorleesgezin;
• Je ontvangt (jaarlijks) een attentie voor je inzet;
• Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen;
• Je leert nieuwe mensen met verschillende achtergronden kennen.
Aanmelden
Lijkt het je leuk je voorleeskwaliteiten in te zetten en ben je ongeveer 20 weken lang twee à
drie uur per week beschikbaar? Laten we elkaar dan snel treffen voor een kop koffie en een fijne
kennismaking.
Neem contact op met Wietske Bergen, projectleider VoorleesExpress ZB:
voorleesexpress@dezb.nl / 0118 654121.

