
Rozet Meedoen beweegt zich in het sociale domein en is daar waar de mensen zijn. De 
VoorleesExpress is daar onderdeel van en richt zich specifiek op de taalontwikkeling van de 
kinderen in de Arnhemse wijken. Een half jaar lang wekelijks thuis met ouders en kinderen 
werken aan taal en leesplezier, dat is wat de VoorleesExpress doet. Goed kunnen lezen en 
begrijpen wat je leest, is belangrijk voor kinderen. Want wie dat kan, heeft een grotere kans 
om goed mee te komen op school.
Hou jij van taal en boeken? En wil jij die liefde overbrengen op kinderen én hun ouders? Dat 
kan! Wij zoeken een:

Vrijwillige Voorlezer VoorleesExpress 
(2 à 3 uur per week)
GEZOCHT 
De VoorleesExpress Arnhem werkt met voorlezers en coördinatoren. Als voorlezer lees je elke 
week op een vast moment een uur voor bij kinderen thuis. Daarmee prikkel je de taalontwikkeling, 
vergroot je de woordenschat, bevorder je het leesplezier en versterk je het gevoel voor taal van je 
voorleeskind. Niet elk kind heeft het vermogen om een uur lang boeken te lezen. Als voorlezer ben je 
creatief en weet je taal en verhaal ook op andere manieren te stimuleren, bijvoorbeeld via spelletjes.
Ook kijk je naar de taalomgeving van kinderen. Hoe wordt er omgegaan met taal binnen het gezin? 
Je neemt ouders mee in het voorleestraject door ze te inspireren om zelf voor te lezen, verhalen te 
vertellen, mee te spelen en boeken uit te zoeken in de bibliotheek. 
Gedurende het traject word je begeleid door een coördinator. Hij of zij is je sparringpartner tijdens 
het voorleestraject. Ook zijn er bijeenkomsten waar je de andere voorlezers van je team kunt 
ontmoeten en ervaringen uit kunt wisselen.
Als voorlezer kun je op elk gewenst moment van het jaar instromen.
 
DNA
Jij bent:
• minimaal 18 jaar
• enthousiast over voorlezen en taal
• communicatief en digitaal vaardig
• bereid om met de app van de VoorleesExpress te werken
• begaan met kansengelijkheid voor kinderen

Jij kunt:
• omgaan met onverwachte en onbekende situaties en verschillende doelgroepen binnen en buiten 

je culturele grenzen
• integer omgaan met (vertrouwelijke) informatie
• je minimaal een half jaar aan het project verbinden

VAN ROZET VOOR JOU
• Basistraining Interactief voorlezen en ouderparticipatie
• E-learning via de VoorleesExpress-app
• Bibliotheekabonnement
• Reiskostenvergoeding (19 cent/km)
• Scholing en uitwisselmomenten
• Een kerstattentie

BELONING 
Een zelfstandige functie voor een aantal uur per week waarin je actief een maatschappelijke bijdrage 
kunt neerzetten. Je werkt zelfstandig en hebt een vast aanspreekpunt in Rozet. Als Rozetter krijg je 
een abonnement op de Bieb, kun je deelnemen aan ontwikkeling en scholing en je kunt gemaakte 
reiskosten declareren. 

REACTIE
Wil je meer weten over deze vacature? Kom dan met ons kennismaken. We nodigen je uit voor een 
kop koffie en vertellen je graag meer over de werkzaamheden van een voorlezer.
Neem contact op met Corinna Haese via voorleesexpress@rozet.nl of bel 06-53146445. 
Of meld je direct aan als vrijwilliger op www.rozet.nl/voorleesexpress. Tot binnenkort!

Rozet is er voor alle 
inwoners van Arnhem 

en omgeving. Inwoners 
met verschillende 

achtergronden, 
verschillende leeftijden en 

verschillende interesses. 
Als partner van de 

stad op cultureel en 
maatschappelijk vlak, 
willen we persoonlijke 

ontwikkeling voor iedereen 
mogelijk maken. Dit doen 

we met taal, kunst en 
erfgoed. Samen met de 

organisaties en inwoners 
van Arnhem ontwikkelen 

we culturele en educatieve 
activiteiten in de stad, 

dichtbij en in de wijken. 
Rozet streeft ernaar een 

open, inclusieve organisatie 
te zijn. Diversiteit 

maken we zichtbaar, 
voelbaar en hoorbaar in 

ons programma, onze 
producten en diensten, 

in onze samenwerkingen 
en in onze organisatie. 

We groeien mee met de 
maatschappij. Op het 

ritme van de stad en haar 
omgeving.

Wat pak jij 
vandaag 
succesvol aan? 


