Bijlage 5:
“Iemand die taalontwikkeling voor kinderen en hun ouders belangrijk vindt”

Vrijwilliger Huismuis
De vrijwilliger Huismuis gaat met een team vrijwilligers aan de slag met leerlingen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling. Door een gevarieerd aanbod
van activiteiten wordt op een speelse manier de taal verder ontwikkeld. Ook gaat de vrijwilliger
Huismuis met de ouders aan de slag om middels gesprekken hun taal verder te ontwikkelen.
In je werk word je ondersteund door een medewerker van BiblioNu.
Wat ga je doen?

•
•
•
•

Spelletjes op het gebied van taal
Voorlezen
Knutselen aan de hand van een thema
Gesprekken voeren met ouders over opvoeding, onderwijs etc.

Profiel

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt affiniteit met de doelgroep
‘laaggeletterden’
• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal en vindt het hanteren van juist taalgebruik
belangrijk
• Je bent enthousiast, maar ook geduldig
• Je kunt kennis actief overbrengen
• Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar
• Je bent bereid scholing te volgen en je te verdiepen in het vakgebied
• Je bent bereid regelmatig deel te nemen aan een werkoverleg
Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•
•
•

Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, ontmoeting
en ontwikkeling
Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker
Gratis bibliotheekabonnement, zolang de vrijwilliger werkzaam is bij BiblioNu
Gratis toegang bij lezingen en activiteiten in de bibliotheek, mits deze niet uitverkocht zijn
Uitnodiging personeelsavond
Paastraktatie, sinterklaasattentie en kerstpakket
Reiskostenvergoeding
Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden

Wil jij je vrije tijd nuttig én zinvol besteden? Of ben je op zoek naar een inspirerende omgeving
waarin je onder begeleiding werkervaring kunt opdoen? Meld je aan via het online inschrijfformulier
op: https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers/formvrijwilliger.html. Of neem contact op
met Gonny Nabben via gnabben@biblionu.nl, M 0611251169, 0773982339 of 0478-581970
(bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, en vrijdag).

