MET u… MET jou… MET elkaar

Het Voorleesproject

1.

Stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen van 3 tot 8 jaar
én bevorderen van het contact tussen mensen

Het Voorleesproject is een samenwerking van MET en Bibliotheek Kennemerwaard

Informatie & contact
Nezha Oukaddour
T 06 18962341
E nezha.oukaddour@methhw.nl

www.methhw.nl

Wat is het Voorleesproject
Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het
plezier in taal. Dagelijks voorlezen aan een kind is een levenslang cadeau.
Het Voorleesproject stimuleert en motiveert ouders, die het niet vanzelfsprekend
vinden, om regelmatig voor te lezen en laat hen zien hoe leuk het is.
Als ouders zelf niet veel lezen, of moeite hebben met de taal, kan dat lastig zijn. Een
voorlezer thuis kan daarbij helpen. Een vrijwilliger leest 20 weken lang eenmaal per
week een uur voor bij een gezin thuis.
Doel van het project
Het Voorleesproject wil de taalontwikkeling van kinderen bevorderen door het gezin te
laten zien hoe leuk (voor)lezen is en door de taalomgeving in huis te verrijken. Daarbij
brengt het Voorleesproject stadsgenoten met verschillende culturele achtergronden
met elkaar in contact.
Doelgroep
Kinderen uit Heerhugowaard in de leeftijd van 3 tot 8 jaar.
Vrijwillige voorlezers
Vrijwilligers volgen/krijgen een training in interactief voorlezen, jeugdliteratuur en
interculturele communicatie. En zij worden wegwijs gemaakt bij de bibliotheek.
Vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag afgegeven.
De projectleider van het Voorleesproject begeleidt de vrijwilligers.

Om vooraf te weten
 Broertjes of zusjes die jonger of ouder zijn, mogen meedoen.
 Ouders betalen een eigen bijdrage van €10,- .
 Het gezin krijgt voor de 20 weken van het project, kosteloos een bibliotheekpas.
 Vooraf is altijd een intakegesprek bij het gezin thuis of bij school of peuterspeelzaal.

Aanmelden van gezinnen
De basisschool of peuterspeelzaal kan - in overleg met de ouders - een
gezin aanmelden. Een aanmeldformulier kunt u aanvragen bij
Nezha Oukaddour, T 06 18962341 , E nezha.oukaddour@methhw.nl

www.methhw.nl – 088 8876971

