Vacature Vrijwilliger Taal in de bibliotheek
De functie
Als vrijwilliger bij Taal in de bibliotheek help je anderstaligen om hun spreekvaardigheid te
vergroten. Veel anderstaligen kennen niet genoeg mensen om de Nederlandse taal in de
praktijk te brengen. Zowel anderstaligen die nog maar kort bezig zijn om het Nederlands te
leren, als zij die die al gevorderde taalleerder zijn, hebben veel behoefte om het Nederlands te
oefenen. Taal in de bibliotheek is een laagdrempelige mogelijkheid hiervoor.
Als vrijwilliger ga je gedurende 1,5 à 2 uur in de bibliotheek met een groepje anderstaligen in
gesprek. Dit gebeurt aan de hand van een thema, van een spel of van wat de groep inbrengt.
Soms kan een tekst gebruikt worden om het gesprek op gang te brengen.
Taal in de bibliotheek is een samenwerking tussen Bibliotheek Den Haag en Taal aan Zee.
Vacatures
• Bibliotheek Schilderswijk zoekt taalvrijwilligers voor donderdagmiddag van 1 tot 3 uur
• Bibliotheek Transvaal vraagt taalvrijwilligers voor donderdag van half 10 tot 11 uur en
vrijdag van half 12 tot 1 uur.
Functie-eisen
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (minimaal B2).
- Je bent een goede luisteraar.
- Je nodigt anderen uit tot praten.
- Je hebt affiniteit met de doelgroep, andere culturen en levensopvattingen.
- Je bent bereid deel te nemen aan training(en) en intervisiebijeenkomsten.
- Je bent gedurende een jaar twee uur per week beschikbaar
Tijd en plaats
Je bent twee uur per week beschikbaar in een Haagse bibliotheek voor een groepje
anderstaligen.
Verantwoordelijkheid
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de programmaleider van de bibliotheek en de
coördinator van Taal aan Zee en voert zelfstandig je werkzaamheden uit.
Wat hebben Bibliotheek Den Haag en Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers
- onkostenvergoeding
- WA- en ongevallenverzekering tijdens het begeleiden
Interesse?
Lijkt het jou leuk om in de bibliotheek in een ongedwongen sfeer anderstaligen op weg te
helpen met spreekvaardigheid? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fanny Winkelman
f.winkelman@taalaanzee.nl

