Profiel van een vrijwilliger van de Voorleesbus
De voorleesbus
De voorleesbus is een initiatief van Bibliotheek Venlo. Deze opvallende bus rijdt
door Venlo en bezoekt alle wijken. Ouders en hun kinderen worden uitgenodigd
voor een voorleesactiviteit. Het doel van deze activiteit is om de ouders te
informeren over het belang van voorlezen en hun rol daarin. Ook worden de
ouders enthousiast gemaakt om zelf (meer) thuis te gaan voorlezen.
Jouw rol als vrijwilliger
Je leest op interactieve wijze voor aan een groep van maximaal 10 ouders en
hun kinderen van 2-8 jaar. Je informeert de ouders over het belang van
voorlezen bij lees- en taalontwikkeling van hun kind. Je maakt hen enthousiast
om thuis ook (meer) te gaan voorlezen en geeft hen handvaten om dit op een
goede manier te doen. Je neemt deel aan scholing om deze doelgroep gericht te
ondersteunen.
Je bent ambassadeur van de Voorleesbus en promoot deze zoveel mogelijk.
Er wordt gewerkt met een pool enthousiaste vrijwilligers, die afhankelijk van hun
beschikbaarheid worden ingezet.
Profiel
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functieeisen:
 Je hebt minimaal een mbo-werk- en -denkniveau (door opleiding of
ervaring verkregen).
 Je hebt affiniteit met het werk van de bibliotheek.
 Je hebt een representatieve uitstraling.
 Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende
doelgroepen, van jong tot oud.
 Je kunt goed omgaan met jonge kinderen en hun ouders
 Je hebt ervaring met voorlezen
 Je neemt zelf initiatief
 Je bent creatief
 Je bent minimaal 1 tot 2 keer per maand inzetbaar, eventueel ook bij
extra activiteiten
 Je bent bereid scholing te volgen.
Wij bieden:
 Een inspirerende werkomgeving waarbij we op een prettige manier met
elkaar omgaan
 Een organisatie die informatie en ontwikkeling centraal stelt
 Scholing die je helpt om deze functie goed uit te voeren
 Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden
 Gratis bibliotheeklidmaatschap
 Eindejaarsattentie
 Jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers
 Maandelijks koffie-uurtje voor vrijwilligers
 Abonnement op de nieuwsbrief voor vrijwilligers

Voor meer informatie over dit profiel kun je een mail sturen naar:
info@bibliotheekvenlo.nl

