Vacature taalvrijwilliger in de bibliotheek
Elke week kunnen anderstaligen (inburgeraars, oudkomers, vluchtelingen, expats) en
vrijwilligers elkaar in de bibliotheek ontmoeten om samen Nederlands te spreken.
“Taal in de bibliotheek” is een samenwerking van Taal aan Zee met de bibliotheek. Om deze
taalbijeenkomsten te begeleiden zijn we op zoek naar vrijwillige taalcoaches.
Wij zoeken taalvrijwilligers voor de volgende Taal in de bibliotheek vestigingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek Laak, Linnaeusstraat 2, 2522 GR Den Haag
Maandag 9.30 – 11.00 uur
Bibliotheek Schilderswijk, Koningsstraat 439 2515 JL Den Haag
Dinsdag 18.30 – 20.30 uur
Bibliotheek Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7, 2492 JT Den Haag
Donderdag 9.30 – 11.00 uur vanaf 6 september
Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30, 2526 JB Den Haag
Donderdag 9.30 – 11.00 uur
Bibliotheek Wateringse Veld, Laan van Wateringse Veld 468, 2548CL Den Haag
Donderdag 13.15 -14.45 uur
Bibliotheek Transvaalkwartier, Hobbemaplein 30, 2526 JB Den Haag
Vrijdag 11.00 – 12.30 uur
Bibliotheek Escamp, Leyweg 811, 2545 HA Den Haag
Vrijdag 11.00 – 12.30 uur
Bibliotheek Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 555, 2552 AE Den Haag
Vrijdag 18.30 – 20.00 uur

Voor deze functie verwachten we dat je goed Nederlands spreekt en dat je open staat voor
anderen.
Tijdsinvestering
We vragen een beschikbaarheid van 2,5 uur per week. Je werkt alleen of samen met andere
vrijwilligers en je krijgt begeleiding van een bibliotheekmedewerker en Taal aan Zee. Je werkt
onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator In de wijk.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
• een onkostenvergoeding van de bibliotheek
• WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk
Interesse?
Lijkt het jou leuk om in de bibliotheek in een ongedwongen sfeer anderstaligen op weg te
helpen met spreekvaardigheid? Meld je dan aan voor een intakegesprek met Inge van der
Schoot. Bel 070-3456005 of stuur een mail aan: i.vanderschoot@taalaanzee.nl.

