
Gezocht: Coördinator VoorleesExpress (vrijwilliger) 

Lijkt het je waardevol om andere vrijwilligers te begeleiden in hun voorleestraject 
met een gezin? Vind je het leuk om taalarme gezinnen  thuis te bezoeken en kennis te 
maken met diverse culturen? Reageer dan op deze oproep! 

De voorleesvrijwilligers gaan twintig weken langs bij een gezin in de 
buurt. Ze doen dit één keer per week op een vaste middag of avond. 
De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, 
maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de 
taalontwikkeling. De voorleesvrijwilligers gaan het kind/de kinderen 
voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis 
meer gestimuleerd worden in taal. Daarbij zijn ze een coach voor de 
ouders en streven ze ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen meer 
stimuleren in de taalontwikkeling. Samen wordt gezocht naar de 
mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin. 

Jouw rol als vrijwillige coördinator Voorleesexpress 

Als coördinator begeleid je ca. 5 vrijwilligers-voorleesgezin koppels gedurende één 
voorleestraject en je ondersteunt de projectleider. Dit doe je door de gezinnen met de 
voorleesvrijwilligers te bezoeken en je zorgt er samen voor dat het voorleestraject zo goed 
mogelijk verloopt. Ook plan en begeleid je intervisiemomenten voor de vrijwilligers zodat 
men kan leren van elkaar. 

Jouw profiel 

• Je beheerst de Nederlandse taal.

• Je bent minimaal 21 jaar.

• Bij voorkeur woon je in het Land van Cuijk of in Maasduinen.

• Je bent redelijk flexibel en goed bereikbaar.

• Je bent op de hoogte van of je hebt affiniteit met taalontwikkeling en
jeugdliteratuur.

• Je gebruikt digitale middelen en ziet er de meerwaarde van in.

Wat bieden wij? 

Je gaat onderdeel uitmaken van een onwijs leuk project dat veel voldoening oplevert en 
waarin je echt iets betekent voor een gezin, in het bijzonder de kinderen. Daarnaast werk je 
samen met een club super gemotiveerde collega’s. Je wordt gratis lid van BiblioPlus om alle 
mogelijkheden te verkennen, zelf te gebruiken en hierover te kunnen adviseren en 
daarnaast wordt je goed begeleid door de projectleider.  

Enthousiast voor deze functie? 
Vind je het leuk om je hiervoor aan te melden, schrijf je dan hier in. Voor meer informatie 
kan je contact opnemen met Moni Arts 06-57378809 of mail naar m.arts@biblioplus.nl 

https://portal.voorleesexpress.nl/aanmelden/boxmeer/vrijwilliger
mailto:m.raulf@biblioplus.nl

