Vrijwilligersvacature Taalcoach
Ondersteun de taalontwikkeling van je taalmaatje
Het Taalhuis van Bibliotheek Rijn en Venen ondersteunt laaggeletterden bij het oefenen
van de Nederlandse taal, onder andere door taalcoaching. Als taalcoach heb je een
belangrijke en actieve rol in de uitvoering van het taalcoach-project.
Dit ga je doen:
 Je hebt wekelijks een taalontmoeting met je taalmaatje. Je oefent samen op een
informele manier Nederlands.
 Je biedt maatwerk waardoor de anderstalige zelfredzamer en zelfverzekerder wordt.
 Je houdt de voortgang van je ontmoetingen bij in een digitale tool voor taalcoaching
en rapporteert op afgesproken momenten over de voortgang van jouw taalmaatje
aan de coördinator taalcoaching.
Herken je jezelf?
 Je hebt interesse in andere mensen en culturen.
 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.
 Je bent geduldig en empathisch, een taal leren gaat stapje voor stapje;
 Je staat open voor feedback en hebt zin om je steeds verder te ontwikkelen;
Waar en wanneer:
 Als taalcoach ben je ca 1,5 uur per week bezig. Dit kun je zelf inplannen. De duur van
het traject verschilt per anderstalige. In principe duurt een traject een half jaar.
 We zoeken taalcoaches in Kaag en Braassem en op dit moment vooral in
Roelofarendsveen.
Wij bieden:
 Afwisselende werkzaamheden in een leuke werkomgeving met een enthousiast team.
 Een mooi, nieuw en kleurrijk netwerk met bijzondere gesprekken en ervaringen.
 Je krijgt informatie en ondersteuning van de coördinator Taalcoaching van het
Taalhuis. Je wordt ook ingewerkt door deze coördinator.
 Je kunt professionaliseringstrainingen volgen via het Taalhuis;
 Je wordt onderdeel van het Bibliotheek team. Er is een jaarlijkse vrijwilligers dag, een
attentieregeling voor vrijwilligers en je krijgt een gratis bibliotheekabonnement.
Vrijwilligerswerk is onbetaald, je krijgt dus geen salaris.
Interesse?
Interesse? Meld je aan! Mail je gegevens naar
vrijwilligerworden@bibliotheekrijnenvenen.nl.
Wie weet tot ziens in de Bibliotheek!

