TAALVRIJWILLIGER
(Panningen)

Wil jij anderen het helpen bij het verbeteren/aanleren van de Nederlandse taal op het gebied
van spreken, schrijven, lezen en begrijpen? Ben jij communicatief, sociaalvaardig en heb je een
uitstekende kennis van de Nederlandse taal? Lees dan snel verder!
Je werkzaamheden:

De bibliotheek is een plek om boeken te lenen en te
lezen, een plek om te ontmoeten en samen te komen
én een plek om te leren en je te ontwikkelen.
In het kader van dit laatste punt, heeft de bibliotheek
in samenwerking met Gemeente Peel en Maas en
Vorkmeer, het Taalpunt opgericht. Vanuit het
Taalpunt worden inwoners met een hulpvraag op
het gebied van de Nederlandse taal geholpen.
Dit kan op verschillende manieren, middels het
Taalcafé, één-op-één-begeleiding of een
taalwandeling.
Je kunt meehelpen in het Taalcafé
	Het Taalcafé is bedoeld voor mensen die Nederlands
niet als moedertaal hebben, maar die graag beter
Nederlands wil spreken, lezen en schrijven. Het
Taalcafé vindt elke week op een vast moment plaats.
Deelnemers komen vaak wekelijks voor een langere
termijn, zo kun je echt een samenwerking met elkaar
opbouwen en leer je elkaar kennen. Er worden kleine
groepjes gemaakt die op een ontspannen wijze met
elkaar in gesprek gaan, vragen beantwoorden,
elkaar dingen vertellen, taalspelletjes spelen.
J e kunt ook ingezet worden voor één-op-één
begeleiding
	Bij één-op-één-begeleiding krijg je één of twee
mensen toegewezen die een taalvraag hebben. De
hulpvrager kan iemand zijn met een anderstalige
achtergrond, maar het kan ook iemand zijn met een
Nederlandse achtergrond die zijn taalvaardigheid
wil verbeteren. Je spreekt zelf met deze persoon af
waar en wanneer je met elkaar de Nederlandse taal
gaat oefenen. Dit kan in de bibliotheek, maar ook bij
iemand thuis. Omdat je één-op-één hulp biedt, is het
mogelijk om elkaar goed te leren kennen en de taalvooruitgang van dichtbij te zien!
Je kunt meedoen aan een taalwandeling
	Tijdens een taalwandeling loop je een uurtje met
een taalvrager. Tijdens deze wekelijkse wandeling
help je taalvragers op informele en laagdrempelige
wijze om een gesprek in het Nederlands te voeren
en de taal te verbeteren. Als Taalvrijwilliger word je
gekoppeld aan één of meerdere taalvragers;
	hiermee kun je zelf afspreken waar en wanneer je
wilt gaan wandelen.

Wie ben jij:

J e hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau
(door opleiding of ervaring verkregen);
Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren
met verschillende doelgroepen, van jong tot oud en
met verschillende achtergronden;
Je toont begrip voor de problematiek van laaggeletterdheid en bent respectvol naar de hulpvragers toe;
Je bent communicatief, sociaalvaardig en
enthousiasmerend;
Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en
schriftelijk correct;
Je bent vaardig met internet en e-mail;
Je bent betrouwbaar, je doet wat beloofd is en je
behandelt informatie vertrouwelijk;
Je stel je lerend op en je vindt oplossingen voor
praktische werkvragen.
Je bent bereid om scholing te volgen.

Wat kun je verwachten:

J e wordt goed begeleid door een medewerker om de
werkzaamheden samen door te nemen en te leren;
Er wordt samen met je gekeken welke manier van
Taalhulp het beste bij je past;
Het Taalcafé vindt plaats op meerdere vestigingen
van onze bibliotheek; op dit moment hebben wij
voornamelijk behoefte aan Taalcafé vrijwilligers op
vestiging Panningen. Een taalwandeling of één-opéén-begeleiding kan in elk dorp van de Gemeente
Peel en Maas worden uitgevoerd;
In overleg wordt je vervolgens ingepland voor een
Taalcafé, taalwandeling of krijg je een taalvrager voor
één-op-één-begeleiding toegewezen. Het aantal uren
per week is tevens in overleg;
Als je als taalvrijwilliger aan de slag gaat volg je een
cursus waar je inhoudelijke informatie krijgt over hoe
je anderen kunt helpen met het aanleren/verbeteren
van de Nederlandse taal. Deze cursus duurt 4 dagdelen
en wordt georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven.

Heb je interesse?

Stuur dan een e-mail naar Maria Verhaegh
(m.verhaegh@debibliotheekmaasenpeel.nl) met je
contactgegevens en een korte omschrijving over jezelf.
Je krijgt dan van ons op korte termijn een reactie. Heb je
nog een vraag naar aanleiding van deze omschrijving?
Mail dan naar bovenstaand e-mailadres of bel naar
vestiging Panningen op tel: 077 307 2382.

