Vrijwilligersvacature Taalcafé
Roelofarendsveen
Ondersteun spelenderwijs de taalontwikkeling
Het Taalhuis van Bibliotheek Rijn en Venen ondersteunt laaggeletterden en anderstaligen
bij het oefenen van de Nederlandse taal. Als taalvrijwilliger Taalcafé help je mensen om
te oefenen met Nederlands spreken.
Dit ga je doen:
 Je zorgt samen met de andere Taalcafé vrijwilligers dat de ruimte en het materiaal
klaar staan;
 Je verzorgt een heerlijk kopje koffie of een kopje warme thee;
 Je doet actief mee tijdens het Taalcafé om bij te dragen aan de taalontwikkeling;
 Je overlegt samen met je collega vrijwilligers en de coördinator Taalcafé over de te
gebruiken materialen en thema’s. Het materiaal wordt aangeleverd door het TaalLAB;
 Je zorgt voor een gastvrije sfeer waar mensen het fijn vinden om te komen oefenen.
Herken je jezelf?
 Je hebt een aanstekelijk enthousiasme, jij kunt anderen motiveren de taal te spreken
en te participeren;
 Je bent creatief in het bedenken van taaloefeningen en taalactiviteiten en het
gebruiken van het Taalcafémateriaal;
 Je bent geduldig en empathisch. Elke bezoeker van het Taalcafé is uniek;
 Je maakt van het Taalcafé een echte ontmoetingsplek.
Waar en wanneer:
We zoeken vrijwilligers voor woensdagochtend en/of dinsdagavond. Het Taalcafé vindt
wekelijks plaats op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek in
Roelofarendsveen. De coördinator van het Taalcafé maakt een rooster op basis van de
beschikbaarheid van de vrijwilligers. Voor een nieuw te starten Taalcafé op dinsdagavond
zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die op dinsdagavond beschikbaar zijn.
Wij bieden:
 Afwisselende werkzaamheden in een leuke werkomgeving met een enthousiast team.
 Je wordt ondersteunt door de vrijwillige coördinator Taalcafé, met mogelijkheden om
meer te leren.
 Je vergroot je wereld. Je vergroot en verrijkt ook de wereld van de deelnemers.
 Je wordt onderdeel van het Bibliotheek team. Er is een jaarlijkse vrijwilligers dag, een
attentieregeling en je krijgt een bibliotheekabonnement. Vrijwilligerswerk is onbetaald
Interesse?
Interesse? Meld je aan! Mail je gegevens naar
vrijwilligerworden@bibliotheekrijnenvenen.nl. Wie weet tot ziens in de Bibliotheek!

