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Profiel - De voorlezer van VoorleesExpress Dordrecht:  

• is minimaal 18 jaar; 
• heeft veel plezier in jeugdboeken, voorlezen en lekker bezig zijn met kinderen; 
• heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• werkt zelfstandig en kan zich aanpassen aan de situatie in het gezin; 
• heeft een open en belangstellende houding naar anderen; 
• heeft voldoende tijd om in een half jaar 20 keer af te spreken met een gezin;  
• is bereid scholings- en projectbijeenkomsten voor vrijwilligers bij te wonen; 
• staat achter het concept van het project. 

 
Taken - De voorlezer van VoorleesExpress Dordrecht:  
 
Voorlezen 

• bereidt iedere week het voorleesuurtje voor (voorlezen en (knutsel)actviteiten); 
• brengt zoveel mogelijk plezier in boeken en voorlezen (over) in het gezin;  
• werkt zoveel mogelijk aan de gestelde doelen van ouder en kind; 
• stimuleert de ouder om betrokken te zijn bij het voorleesuurtje en om zelf voor te lezen;  
• maakt halverwege het project een foto samen met het kind (cadeau voor het kind). 

 
Contact  en administrat i e  

• stelt samen met de ouder en de leerkracht de doelen vast (startgesprek) en evalueert deze 
halverwege (tussenevaluatie) en aan het einde van het project (eindevaluatie); 

• zorgt voor het invullen van het machtigingsformulier gezinsbijdrage (startgesprek); 
• neemt contact op met de leerkracht of vrijwilligerscoach als er vragen zijn;  
• neemt deel aan scholing- en projectbijeenkomsten die de projectleiding organiseert. 

 
Op pad  

• bezoekt samen met het gezin minimaal één keer de bibliotheek; 
• informeert de ouder hoe het vinden en uitlenen van biebboeken in zijn werk gaat; 
• kiest minimaal één keer een boek uit De Boekenkast om cadeau te doen;  
• stimuleert de ouder om deel te nemen aan ouderbijeenkomsten op school en 

voorleesactiviteiten van Stichting Voorlezen en andere organisaties;  
• neemt samen met ouder(s) en kind(eren) deel aan de feestelijke afsluiting van het 

voorleesseizoen (in januari of in juni). 
 

De voorlezer verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en kan hiervoor een 
onkostenvergoeding aanvragen. De voorlezer ondertekent een vrijwilligersovereenkomst met de 
projectleider VoorleesExpress Dordrecht. Zij/hij overhandigt Stichting Voorlezen een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). De vrijwilligerscoach is het eerste aanpreekpunt voor de voorlezer.   

De voorlezer van het project VoorleesExpress Dordrecht 
bezoekt wekelijks een gezin wekelijks gedurende een half jaar.  
Ze leest voor aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar en 
betrekt de ouders erbij. 


