
HUIS VAN 
EEMNES

Vrijwilliger VoorleesExpress

Wat vragen wij van je?

Wat heeft het Huis van Eemnes je te bieden?

Wil je meewerken aan het succes van het Huis van Eemnes?

Wil jij kinderen met een taalachterstand helpen? Dan komen we graag met jou in contact! 

De VoorleesExpress is een project dat taalachterstand probeert terug te dringen door aan 
kinderen 20 weken lang eenmaal per week thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling 
van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar. 

Als voorlezer lees je 20 weken lang voor bij een gezin met een taalachterstand. Dit doe je 
op een vaste doordeweekse avond, een uur lang. Door interactief voor te lezen prikkel je de 
taalontwikkeling van de kinderen, versterk je hun gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal, 
vergroot je hun woordenschat en bovenal het plezier in (voor)lezen. 

Een van de belangrijkste taken naast het voorlezen is het begeleiden van ouders om ook actief 
bij te dragen aan de verrijking van de taalomgeving van het kind. Zo stimuleer je de ouders zelf 
ook voor te gaan lezen en zelf boeken te halen bij de bibliotheek. 

Van je coördinator krijg je training in interactief voorlezen. 

Allereerst een leuke werkplek waar veel enthousiaste en gemotiveerde mensen werken, sociale 
contacten, werkbegeleiding door beroepskrachten. Vrijwilligers krijgen een gratis bibliotheekpas 
voor de duur van de overeenkomst. Je wordt uitgenodigd voor trainingen, workshops en 
overleggen die gerelateerd zijn aan jouw vrijwilligerswerk. Tevens wordt er minimaal één keer 
per jaar een gezellig uitje of barbecue georganiseerd. 

Laat jouw gegevens achter door het vrijwilligersformulier in te vullen. Wij nemen dan contact 
met je op, wij hebben je hard nodig! 

• Je hebt affiniteit met taal en leest graag voor aan kinderen
• Je begeleidt de ouders om actief de taalontwikkeling van hun kind te vergroten
• Ongeveer 2 uur per week inclusief voorbereiding gedurende 20 weken. 


