
Wij zoeken enthousiaste 
VRIJWILLIGERS VOOR TAALVISITE IN RIJSWIJK

Taalvisite is een project van de Bibliotheek aan de Vliet dat zich richt op het verkleinen van taalachterstand bij gezinnen 
met kinderen tussen de twee en twaalf jaar. Als vrijwilliger ga je gedurende vijftien weken één keer per week bij een 
gezin op ‘visite’ in Rijswijk. Tijdens deze visite van een uur lees je de kinderen van het gezin voor en onderneem je 
taalactiviteiten. Het gaat hierbij om het stimuleren en bevorderen van taalontwikkeling en leesplezier voor kinderen.  
Daarnaast begeleid je ouders in taal- en leesvaardigheid zodat zij merken hoe belangrijk lezen is. Met Taalvisite zorg je 
ervoor dat ouders de juiste tips krijgen om hun kinderen op een betrokken en actieve manier te ondersteunen.

In de laatste week van september 2020 start de training voor de reeks van taalvisites. Na het afronden van de training ga 
je begin oktober aan de slag bij een gezin met (meestal) Nederlands als tweede taal. Deze gezinnen zijn aangemeld voor 
Taalvisite door scholen en peuterspeelzalen in Rijswijk. 

wat ga je doen?

• Je volgt eind september een Taalvisite training 
• Je gaat vervolgens wekelijks één uur bij een gezin op 

Taalvisite voor een periode van 15 weken. 
• Je leest de kinderen voor en onderneemt diverse 

taalactiviteiten.
• Je betrekt de ouders bij de taalactiviteiten en je 

stimuleert ze om hun kinderen actief te helpen.
• Je houdt de coördinator Taalvisite op de hoogte over de 

voortgang van de taalvisites.

wat verwachten we van jou?

• Je spreekt en schrijft correct Nederlands.
• Je hebt interesse in andere culturen en je werkt graag 

met mensen.
• Je hebt affi niteit met kinderen.
• Je houdt van voorlezen uit kinderboeken.
• Je toont betrokkenheid, hebt geduld en bent fl exibel.
• Je bent bereid een VOG (verklaring omtrent gedrag)
• aan te vragen. De kosten hiervan worden door de 

bibliotheek vergoed.
• Je bouwt een vertrouwensband op met het gezin waar 

je ondersteuning biedt.

wij bieden
Als taalhuisvrijwilliger krijg je een gratis basisabonnement van de Bibliotheek gedurende de tijd dat je vrijwilliger bent. 
Hiermee kun je in de bibliotheek boeken, vertelplaten en dvd’s lenen. Daarnaast kun je bij de landelijke online Bibliotheek 
en via onze app e-books en luisterboeken lenen. Ook krijg je korting op veel activiteiten van de Bibliotheek aan de Vliet, 
zoals trainingen, workshops en lezingen. Je maakt onderdeel uit van de bibliotheekorganisatie, dit brengt samenwerking 
en gezelligheid met zich mee. Het geeft een goed gevoel dat, mede dankzij jou, meer laaggeletterden worden bereikt. 

aanmelden of wil je meer weten?
Aanmelden vóór 18 september 2020 bij coördinator Taalvisite Sevda Scoop: 
Telefonisch: 070-2400250 / E-mail: sscoop@bibliotheekaandevliet.nl

aan de Vliet

VACATURE
VRIJWILLIGER


