De Bibliotheek
Oosterschelde verzorgt het
openbare Bibliotheekwerk
voor meer dan 150.000
inwoners van de
gemeenten Borsele, Goes,
Kapelle, Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland en
Tholen. Samen met het
primair en voortgezet
onderwijs,
kinderopvangen GGD
bereiken we op meer dan
80 locaties binnen en
buiten de bibliotheek,
kinderen van 0-18 jaar,
professionals en ouders.
In de Bibliotheek
Oosterschelde leveren meer
dan 60 medewerkers en
meer dan 150 vrijwillige
medewerkers in meer dan
32 locaties dagelijks hun
bijdrage aan de
dienstverlening van ruim
33.000 klanten. In de
dienstverlening staan
educatie,
informatie en cultuur
centraal.
Klantgericht werken en
kwaliteit zijn kernwoorden
in de Bibliotheek
Oosterschelde.

Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar

Vrijwillige medewerkers voor Taalvisite
Wat ga je doen?

Ben je gek op kinderen én op taal? Hou je van voorlezen en draag je graag bij aan de
taalontwikkeling van kinderen? Ga dan aan de slag als vrijwilliger Taalvisite. Taalvisite is een
nieuw project van de Bibliotheek Oosterschelde dat zich richt op het voorkomen of
verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de twee en twaalf jaar. Het project gaat
in september 2020 starten. Als vrijwilliger ga je vijftien keer een uur lang bij een gezin ‘op
visite’. Je leest de kinderen voor en onderneemt taalactiviteiten om het leesplezier te
vergroten en de taalachterstand te verkleinen. Je betrekt de ouders hierbij en stimuleert ze
om hun kinderen actief te helpen. Je kunt laten zien hoe leuk het is om je met elkaar te
richten op het spelen van taalspelletjes en de boeken die je meebrengt!
Wat verwachten we van jou?
• Je spreekt en schrijft correct Nederlands
• Je werkt graag met mensen
• Je hebt affiniteit met kinderen
• Je houdt van voorlezen uit kinderboeken
• Je hebt interesse in andere culturen
• Je bent positief ingesteld
• Je bent geduldig, flexibel en betrokken
• Je vindt het leuk om af en toe een training of bijscholing te volgen
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je bent bereid een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.
Bibliotheek Oosterschelde draagt zorg voor de aanvraag van de VOG.
Wat bieden wij?
•
Goede begeleiding
•
Een introductieworkshop en training interactief voorlezen
•
Een gratis basis Bibliotheekabonnement
•
Inspirerende bijeenkomsten met de andere vrijwillige medewerkers
•
Een eindejaarsgeschenk
Wil je meer weten?
Neem contact op met Milou Lous, projectcoördinator Taalvisite bereikbaar op maandag t/m
donderdag via 0113-562626, taalvisite@bibliotheekoosterschelde.nl of kijk op
www.bibliotheekoosterschelde.nl/taalvisite.

Ben je geïnteresseerd?
Meld je aan! Dit kan door je gegevens en motivatie te mailen aan Milou Lous,
projectcoördinator Taalvisite bereikbaar op maandag t/m donderdag via 0113-562626,
taalvisite@bibliotheekoosterschelde.nl

