Vacature
Vrijwilliger taaltrainer Taal voor Thuis
Wil jij nuttig en leerzaam vrijwilligerswerk doen? Meld je dan aan als taalvrijwilliger voor
Taal voor Thuis! Na het volgen van een korte training ga je zelfstandig aan de slag met de
begeleiding van kleine groepjes ouders als Taalcoach.
Het project Taal voor Thuis is erop gericht om ouders, met name moeders, te helpen hun
Nederlandse taal te verbeteren. Tegelijkertijd leren zij om de Nederlandse taalvaardigheid te
stimuleren van hun eigen kinderen. Met eenvoudige adviezen is het mogelijk om veel te bereiken;
ook bij ouders met een lage opleiding of weinig taalvaardigheid.
Wat ga je doen?
Ca. 10 weken lang verzorg je één keer per week een Taal voor Thuisbijeenkomst van ongeveer 1,5
uur. Je doet dit voor een kleine groep laaggeletterde of laagtaalvaardige ouders. Je besteedt
aandacht aan ouderbetrokkenheid en lees-en taalstimulering. Voor deze bijeenkomsten krijg je
lesmateriaal. Je begeleidt, adviseert, motiveert en stimuleert de ouders. De bijeenkomsten vinden
plaats op basisschool De Zuidstroom en je hebt regelmatig contact met de leesconsulent van de
Bibliotheek op school en de contactpersoon vanuit de school.
Wat verwachten wij van jou?
Als taalvrijwilliger spreek en schrijf je natuurlijk zelf goed Nederlands.
Daarnaast heb je:
-

Minimaal mbo niveau 4 werk en/of denkniveau
Inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen, creativiteit en geduld
Affiniteit met kinderen en het doel van het project
Zo mogelijk ervaring met het begeleiden van volwassenen
Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 10 weken

Wat bieden wij jou?
-

De voldoening iets voor een ander te betekenen
Kennis over het leren van taal, spreken, luisteren, lezen en schrijven
Contact met andere taaltrainers voor uitwisseling van kennis
De mogelijkheid om nieuwe (les)ervaring op te doen en je cv te verrijken
Een interessante training door professionele trainers en het certificaat Taalvrijwilliger
Begeleiding door een professional

Als taaltrainer neem je deel aan een pilot van Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Hierbij
wordt de Bibliotheek op school gekoppeld aan de oudercursus Taal voor Thuis. Aan deze pilot doen
vier scholen in Venlo mee.
Meer informatie /reageren op de vacature:
de Bibliotheek Venlo: info@bibliotheekvenlo.nl
contactpersoon: Petra van Oosterhout
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