Profiel van een vrijwilliger van de Voorleesbus
De Bibliotheek Venlo introduceert …. de Voorleesbus! We bezoeken alle wijken
van de gemeente Venlo om ouders en kinderen (van 2 tot 8 jaar) te laten
ervaren hoe leuk, gezellig én belangrijk (voor)lezen is. Zo dragen ouders bij aan
een goede taalontwikkeling van hun kind.
Er zijn heel wat manieren om dit te doen en daar willen we als de Bibliotheek
Venlo ouders graag in ondersteunen. Op een centrale plek in de wijk gaan we
samen spelen, zingen, praten en boekjes lezen. Ouder en kind leren samen. Ze
hebben plezier en voelen zich prettig en welkom.
De vrijwilligers van de bus geven ouders leuke tips en ideetjes om spelenderwijs
met taal bezig te zijn. Hiermee kunnen ouders vervolgens thuis aan de slag met
hun kinderen. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en krijgen ze een goede
bagage mee voor op school. Door op deze manier bewust bezig te zijn met taal
krijgen kinderen een duurzaam cadeau waar ze de rest van hun leven veel aan
hebben.
Zorg jij dat ouders en kinderen deze mooie kans krijgen?
Jouw rol als vrijwilliger
Je gaat met een groep ouders (max. 10 personen) in gesprek over hun rol in de
taalontwikkeling van hun kind. Je leidt en stuurt dit groepsgesprek waarbij je,
afhankelijk van de behoefte van de aanwezige ouders, informatie deelt en
passende tips geeft. Het doel van dit gesprek is het informeren, enthousiasmeren
en activeren van ouders om thuis een taalrijke omgeving te creëren.
Er wordt gewerkt op basis van het directe instructiemodel: voordoen, samen
doen, zelf doen. Dat betekent dat je ook zelf interactief voorleest en
taalactiviteiten onderneemt met de aanwezige kinderen. Je bent hierin een
rolmodel voor de ouders.
Je neemt deel aan (na)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. Bij activiteiten van de Voorleesbus zijn altijd
twee vrijwilligers aanwezig.
Profiel
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functieeisen:
 Je hebt minimaal een mbo-4 werk- en -denkniveau (door opleiding of
ervaring verkregen).
 Je staat stevig voor een groep en bent in staat om gemakkelijk te
communiceren met verschillende doelgroepen ouders en kinderen.
 Je voelt mensen goed aan en past jouw communicatie en de informatie die
je deelt telkens aan op de situatie en behoefte van de deelnemers.
 Je bent een pionier: ondernemend, creatief denkend en initiatiefrijk.
 Je hebt een representatieve uitstraling.





Je hebt ervaring met voorlezen
Je bent bereid scholing te volgen.
Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B.

Wij bieden:
 Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een nieuw, nog verder door te
ontwikkelen, project waarin ruimte is voor eigen initiatieven (in
samenwerking met de projectleider)
 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

