Vacature Taalcoach thuisles
Als taalcoach geef je vrijwillig 2 uur per week Nederlandse les bij een anderstalige deelnemer
thuis die door omstandigheden nog geen les buitenshuis kan volgen in Den Haag. De doelgroep
bestaat met name uit vrouwen die een beetje of helemaal nog geen Nederlands spreken.
De functie
Je verzorgt taalles afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Tijdens de lessen wordt vooral
gewerkt aan het oefenen van luisteren en spreken in het dagelijks leven zoals een gesprek met
de buren, naar de dokter gaan of met de meester op school praten.
Het doel van het lestraject is om de deelnemer uit het isolement te halen door middel van
doorstroom naar een andere activiteiten. Tijdens de lesperiode van maximaal een jaar lesgeven
werk je toe naar een vervolgactiviteit.
Functie-eisen
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je hebt affiniteit met lesgeven.
- Je hebt geduld en inlevingsvermogen.
- Je staat open voor de doelgroep van Taal aan Zee, andere culturen en levensopvattingen.
- Je bent bereid deel te nemen aan scholing en training.
Tijd en plaats
De tijdsinvestering is 4 uur per week voor tenminste een jaar. Dit is inclusief reis- en
voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er incidenteel scholingsbijeenkomsten. Tijdens de
schoolvakanties hoeft geen les gegeven te worden, maar het mag wel. Over tussentijdse
vakanties worden afspraken gemaakt tussen jou en je begeleider. De werkzaamheden vinden
plaats bij de deelnemer thuis.
Verantwoordelijkheid
Als taalcoach je geef zelfstandig les en ben je bereid om te werken met het lesmateriaal van de
organisatie. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de begeleider.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers, waaronder:
• passend lesmateriaal
• een uitgebreide kennismaking en basistraining begeleiding en/of opleiding op de
werkvloer.
• vergoeding van reiskosten
• WA- en ongevallenverzekering tijdens het lesgeven
Interesse?
Wil je reageren op de vacature?
Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fanny Winkelman
f.winkelman@taalaanzee.nl

