
 
 

 

Wil jij 20 weken lang taalplezier? 
 
 

 
Kiki* vindt boekjes en taalspelletjes heel leuk maar heeft moeite met de Nederlands taal. 
Lijkt het jou leuk om samen met Kiki, haar broertje en vader/moeder aan de slag te gaan met taal door 
samen te lezen en taalspelletjes te spelen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de VoorleesExpress. 
 
De VoorleesExpress is een landelijk taal- en leesstimuleringsproject waarbij jonge kinderen wekelijks 
thuis worden voorgelezen. In gemeente Halderberge wordt het project uitgevoerd door Surplus, in  
samenwerking met de bibliotheek en het onderwijs!  

 
*Kiki is een fictieve naam 
 
 
Wat doet een voorlezer? 
Als voorlezer ga je wekelijks langs bij een gezin dat moeite heeft met de Nederlandse taal om daar 
voor te lezen aan de kinderen. Dit doe je 20 weken lang, 1 uur per week, bij voorkeur op een vast  
tijdstip. Het voorlezen vindt na school of vroeg in de avond plaats. Als voorlezer laat je ouders en  
kinderen wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Je bekijkt samen met de ouders hoe 
er meer aandacht kan komen voor taal binnen het gezin. 

 
 
Wat biedt Surplus? 
Tijdens een voorleestraject van 20 weken word je begeleid door een coördinator. Zij gaat mee tijdens 
het eerste gezinsbezoek en is daarnaast voor jou het aanspreekpunt wanneer je vragen hebt.  
 
Om ervaringen en tips uit te wisselen met collega-voorlezers, wordt er 3 keer per jaar een  
voorlezersbijeenkomst georganiseerd. 
 
Daarnaast heb je als vrijwilliger via een app toegang tot e-learning met de meeste actuele kennis en 
adviezen op het gebied van o.a. taalontwikkeling, meertaligheid, geletterdheid, het betrekken ouders 
en interactief voorlezen. Ook kan je via de app tips en filmpjes doorsturen naar de ouders van jouw  
voorleesgezin. Je hoeft niet heel technisch te zijn, maar het is wel een pre wanneer je in het bezit bent 
van een smartphone en hier ook goed mee om kunt gaan. Ook ontvang je de workshop  
‘interactief voorlezen’ via de bibliotheek. 
 
Heb jij 1 uur per week tijd en ben je enthousiast over boeken en voorlezen? Wil je een  
positieve bijdrage leveren aan taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen activeren?  
Meld je dan aan bij de VoorleesExpress! 
 
 

Informatie en contact 
Ben jij enthousiast geworden en wil je meer informatie? Ga dan naar de site van de VoorleesExpress 
www.voorleesexpress.nl (locatie Halderberge).  
 
Of je kan contact opnemen met de lokale projectleider Nicole van Gennip via  
halderberge@voorleesexpress.nl of 06-20 50 85 30.  
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