GEZOCHT:

Taalvrijwilligers die willen helpen bij het “TaalSteunPunt op School” in
Nijkerk. Het TaalSteunPunt op School is onderdeel van het Taalhuis Nijkerk.
De taalvrijwilliger werkt met een groepjes ouders op de basisschool die
ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. De
onderwerpen houden verband met school en kinderen.
U hoeft het niet alleen te doen, het streven is om met minimaal 2
taalvrijwilligers per groep te werken. Er is een ruime inwerkperiode.
De coördinator van het TaalSteunPunt op School ondersteunt de
taalvrijwilligers en ouders met materiaal en inhoudelijk.
Wij bieden u de basistraining van 4 dagdelen (avonden) aan en 1 training
(1 dagdeel) om de methode voor ouders eigen te maken.
U mag als vrijwilliger gratis gebruik maken van een bibliotheekabonnement.
U vindt het fijn om mensen te helpen, het is ook fijn wanneer u ervaring heeft
met ouderschap en lesgeven.
Momenteel is er op 1 school een bestaande groep. Het streven is om het
komende half jaar op nog 4 andere scholen een oudergroepje te starten.
De lesochtenden vinden plaats op dinsdagen en woensdagochtend en duren
1,5/2 uur met daarnaast wat extra tijd om samen koffie te drinken. In de
schoolvakanties is het TaalSteunPunt op School gesloten en gaan de lessen
niet door.
Aanmelden:
danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl
06 – 410 50 702

GEZOCHT:

Meerdere peutervrijwilligers die tijdens de ouderochtenden van het
“TaalSteunPunt op School” peuters willen opvangen. Het TaalSteunPunt op
School is onderdeel van het Taalhuis Nijkerk.
U vangt de peuters op in een ruimte waar de kinderen kunnen spelen, u kunt
uw eigen kind meenemen. Er is ook gelegenheid voor een knutsel- of
taalactiviteit.
U heeft een signalerende rol m.b.t. de taalontwikkeling van de kinderen.
Mocht u zorgelijke signalen zien dan wordt in overleg met de coördinator van
het TaalSteunPunt bekeken of het goed is dat een kind naar het Voor- en
Vroegschoolse Educatieprogramma van een peuterspeelzaal gaat.
U heeft er plezier in om met kleine kinderen op te trekken.
De peutergroepjes, zo nodig, worden opgezet op de verschillende scholen
van het TaalSteunPunt en bestaan uit ongeveer 4 kinderen. Mocht het nodig
zijn, doet u het in tweetallen. Uiteraard is er ondersteuning door de
coördinator van het TSP.
U mag als vrijwilliger gratis gebruik maken van een bibliotheekabonnement.
De ochtenden vinden plaats op dinsdag en woensdag en duren ongeveer 2
uur.

Aanmelden:
danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl
06 – 410 50 702

