De VoorleesExpress:
Geen kind zonder voorlezen

.................................................
Vaardig zijn met taal is van onschatbare waarde. Wie
goed kan lezen, heeft betere kansen op school en werk.
Maar lang niet iedereen is voldoende taalvaardig. Een
achterstand die op jonge leeftijd is ontstaan, is vaak
niet meer in te halen. Maar liefst tien procent van de
bevolking is laaggeletterd en kan daardoor niet goed
functioneren in de maatschappij. De VoorleesExpress
stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt
de taalomgeving thuis.

Beter worden in taal, dat begint op jonge
leeftijd!
Als je opgroeit in een taalrijke omgeving, kom je in aanraking
met boeken, woorden, plaatjes en symbolen. Al op zeer jonge
leeftijd doe je ervaringen op die goed zijn voor je taalontwikkeling. Voorlezen is een mooie manier om een rijke taalomgeving
te creëren. Het is goed voor je woordenschat, verhaalbegrip en
cognitieve ontwikkeling. Bovendien: door samen een verhaal te
beleven, merk je dat lezen leuk is! En kinderen die plezier
hebben in lezen, ontwikkelen zich beter.

Twintig weken VoorleesExpress,
daarna zelf verder
Kortom: voorlezen loont. Maar niet in ieder gezin is er aandacht
voor boeken. De vrijwilligers van de VoorleesExpress gaan bij
deze gezinnen op bezoek. Twintig weken achter elkaar, twintig
voorleesuurtjes. Kinderen ontdekken hoe leuk boeken zijn, de
prestaties op school gaan merkbaar vooruit en ouders zijn
enthousiast om boeken en lezen een blijvende plek te geven in
het gezin.

In het hart van de samenleving
We hebben contacten met verschillende toeleiders, zoals
scholen, kinderdagverblijven, GGD en welzijnorganisaties. Zo
weten we wie gebaat is bij de VoorleesExpress. Daar maken
we goede afspraken over. Met de VoorleesExpress versterken
we daarnaast het partnerschap tussen school en ouders.
Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind!

De Bibliotheek & de VoorleesExpress in Gelderland
De Bibliotheek weet hoe belangrijk het is om voor te lezen en ziet de waarde van de VoorleesExpress.
Daarom zijn 5 Gelderse Bibliotheken in 2015 gestart met de VoorleesExpress; de Bibliotheek Brummen-Voorst, de Bibliotheek
Graafschap, de Bibliotheek Noord-Veluwe, de Bibliotheek Nijkerk en de Bibliotheek Gelderland Zuid (samen met Tandem
Welzijn). De uitvoer is in 2015-2017 mede mogelijk gemaakt door steun van het Kansfonds, het Oranje Fonds en het VSBfonds.

Meer weten of meedoen? Kijk op www.voorleesexpress.nl

Bekijk de infographic om te zien wat de VoorleesExpress doet!

De VoorleesExpress: een goed verhaal
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Voorlezen
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Een 4-jarige die niet wordt voorgelezen kent 1.500 woorden.

Een 4-jarige die wel wordt voorgelezen kent 3.500 woorden!

VoorleesExpress bij de Gelderse Bibliotheken 2015 t/m 2017

Met de VoorleesExpress zetten we in op leesbevordering en taalstimulering.

Hoe te werk?
642 vrijwilligers!

Diverse toeleiders

56 coördinatoren

geven aan welke gezinnen
de hulp van de VoorleesExpress kunnen gebruiken.

begeleiden de voorlezers en
hun voorleesgezinnen.

586 voorlezers
worden gekoppeld aan een
gezin, waar zij twintig keer
komen voorlezen.

Welkom

586 kennismakingen
Vanaf nu iedere week naar
de bieb!

1289 kinderen
weten nu dat boeken
leuk zijn!

11720 voorleessessies
Gezellig, samen met de
vrijwilliger op de bank.

2018

586 gezinnen

586 gezinnen
maken dankzij de
VoorleesExpress kennis
met het voorleesritueel.

Voorlezen kan het verschil maken!

In 2018 hopen we het voorleesritueel te
introduceren bij 350 nieuwe gezinnen.

zijn nu blij met hun
rijkere taalomgeving en
lezen meer boeken!

De gebruikte cijfers zijn afkomstig uit onderzoeken vermeld op:
www.leesmonitor.nu, www.lezenenschrijven.nl en www.voorleesexpress.nl.
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