Vacature Vrijwilliger ‘VoorleesSterren’
De bibliotheek is op zoek naar voorlezers op de basisschool of in de bieb. Het betreft locaties in
Kerkrade, Eygelshoven of in Voerendaal. Breng jij elk verhaal tot leven, ga jij graag met kinderen om
en heb je twee uur per week tijd? Dan ben jij onze VoorleesSter!
Werktijden
De voorleesmomenten op school worden in onderling overleg gepland, de periode betreft half
november tot het eind van een schooljaar. De voorleesmomenten in de bibliotheek zijn op
woensdagmiddag.
Werkzaam op locatie:
Het betreft locaties in Kerkrade, Eygelshoven of Voerendaal.
Functie-inhoud
De VoorleesSter gaat op school in één of meerdere groepen voorlezen en laat kinderen ervaren dat
boeken ook leuk kunnen zijn, dat lezen plezier kan brengen, dat je over boeken kunt praten en dat ze
betekenis hebben voor je eigen leven. De VoorleesSterren zijn niet onderwijzend of met opdrachten
bezig maar willen er een gezellige voorleesactiviteit van maken. Verder attendeert de VoorleesSter
de kinderen op de mogelijkheden van de bibliotheek (gratis boeken lenen, Kinderboekenweek,
Kinderjury etc.).
De VoorleesSter krijgt een korte introductie van de bibliotheek. Daarna gaat de VoorleesSter aan de
slag, met ondersteuning vanuit de bibliotheek. Een speciale Voorleeskast biedt de VoorleesSterren
de mogelijkheid om te zoeken in voor hen geselecteerde titels.
Wij verwachten:
• Affiniteit met kinderen van 4 tot en met 12 jaar
• Enthousiasme voor voorlezen overbrengen op de kinderen
• Affiniteit met de bibliotheek
• Goede sociale vaardigheden: een goede benadering van kinderen
• Goede communicatie, ook met de leerkrachten van de basisschool
• Zelfstandigheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Representatief (ambassadeur van de bibliotheek)
• Opleiding: bij voorkeur MBO
Wat kun je van ons verwachten?
• Korte introductie bij de start
• Deskundige begeleiding gedurende het traject
• Plezierige en inspirerende werkomgeving
• Samenwerkingsovereenkomst met goede voorwaarden
• Gratis lidmaatschap van de bibliotheek
• Eindejaarsattentie of een gezellige activiteit
• Vrijwilligersbijeenkomsten

Meer informatie:
Carla Willems (Programmamaker)
045 763 05 20/045 763 05 22 of c.willems@bibliotheekkerkrade.nl
Of
Diana Sweelssen (Stafmedewerker P&O, Planning en Coördinator Vrijwilligers)
045 763 05 20/ 045 763 05 24 of d.sweelssen@bibliotheekkerkrade.nl

