Word vrijwilliger bij de Boekfiets!
Houd je van voorlezen? Vind jij het leuk om op een
creatieve manier lees- en taalplezier te stimuleren bij
kinderen en hun ouders/opvoeders? Wil je graag mensen
met elkaar verbinden door voor te lezen? Word dan
vrijwilliger bij de Boekfiets en kom ons enthousiaste team
versterken!
Wat is een Boekfiets?
De Boekfiets is een herkenbare bakfiets die is uitgerust met een complete inventaris van
boeken, knuffels, spelletjes, tekenspullen en een geluidsinstallatie. Voorleesvrijwilligers
(‘Boekfietsers’) rijden met de Boekfiets wekelijks uit naar scholen, peuterspeelzalen,
kinderopvang, wijkcentra, bibliotheken, speeltuinen en parken waar zij binnen en buiten
kunnen voorlezen. Idealiter staat de Boekfiets wekelijks op een vast tijdstip op een vaste
locatie in de wijk. Zo is voor ouders en kinderen duidelijk wanneer zij de Boekfiets
kunnen bezoeken in hun wijk en maken we herhaaldelijke ontmoeting mogelijk.
Daarnaast kan de Boekfiets ook extra ritten maken naar wisselende locaties. Op de
website www.boekfiets.nl kunnen ouders zien op welke tijden en locaties de Boekfiets er
is. De Boekfietsers lezen voor, doen spelletjes en knutselen met kinderen en ouders. Zo
brengen we het (voor)leesplezier letterlijk naar kinderen en ouders toe.
Wat wordt er van de Boekfietser verwacht?
Je gaat samen met een andere vrijwilliger met de Boekfiets naar een locatie (schoolplein,
peuterspeelzaal, speeltuin, park etc). 1 Je ontvangt ouders en kinderen bij de Boekfiets en
je leest interactief voor en betrekt de kinderen veel bij het voorlezen. Zo draag je bij aan
hun taalontwikkeling, versterk je hun gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal en
vergroot je hun woordenschat. Een belangrijke taak naast het voorlezen is het stimuleren
van betrokkenheid van de ouders. Je spoort de ouders aan om actief mee te doen en
stimuleert ze om zelf ook voor te gaan lezen en taalspelletjes met hun kind te spelen. Je
voert samen bijpassende activiteiten uit zoals tekenen, zingen en taal- en
beweegspelletjes.
Per keer ben je ongeveer één uur op locatie bezig met activiteiten. Voordat je op pad
gaat, stem je af met je collega- vrijwilliger over wat jullie gaan doen en wie welke rol
heeft. Na afloop registreer je kort hoe de boekfietsactiviteiten die dag zijn verlopen. De
Boekfiets heeft trapondersteuning, je hoeft dus geen fanatieke sportieveling te zijn om
erop te kunnen fietsen! Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
Waaraan moet een Boekfietser voldoen?
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Het allereerst leuk vinden om voor te lezen aan kleine groepjes kinderen en
ouders.
Zich kunnen vinden in de volgende kwalificaties: betrokken, open en enthousiast.
Kan improviseren waar nodig.
Houdt zich aan afspraken.

De Boekfiets staat in bibliotheek Terneuzen, maar kan in heel ZVL ingezet worden.

