Vrijwilliger Taal voor Thuis
HUIS VAN
EEMNES

Wil jij ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd helpen om meer betrokken te zijn bij de
ontwikkeling van hun kind? Neem dan contact op!
De cursus Taal voor Thuis helpt de ouders de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij leren
over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen
bijdragen. Het is geen taalcursus, maar door Taal voor Thuis kunnen ouders indirect zelf ook
(taal)vaardiger worden. ZIj kunnen hun kind daardoor beter helpen.
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten en wordt gegeven door twee getrainde vrijwilligers.
Tjidens de cursus leer je ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld
oefeningen met taalspelletjes of vragen stellen. Ook worden ouders meer betrokken bij de
schoolontwikkeling van hun kinderen. Ze oefenen bijvoorbeeld met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk en werken aan thema’s waar kun kinderen ook
mee bezig zijn.
Taal voor Thuis biedt jou de training Taal voor Thuis (2 dagdelen), ondersteuning van een
projectleider en intervisie met de andere vrijwilligers.

Wat vragen wij van je?
• Je helpt het zelfvertrouwen van deelnemende ouders te versterken in de communicatie met
en over hun kind, onder andere met school
• Je bent gemiddeld 3 uur per week inzetbaar, onder schooltijd, gedurende 3-4 maanden (of
langer)

Wat heeft het Huis van Eemnes je te bieden?
Allereerst een leuke werkplek waar veel enthousiaste en gemotiveerde mensen werken, sociale
contacten, werkbegeleiding door beroepskrachten. Vrijwilligers krijgen een gratis bibliotheekpas
voor de duur van de overeenkomst. Je wordt uitgenodigd voor trainingen, workshops en
overleggen die gerelateerd zijn aan jouw vrijwilligerswerk. Tevens wordt er minimaal één keer
per jaar een gezellig uitje of barbecue georganiseerd.

Wil je meewerken aan het succes van het Huis van Eemnes?
Laat jouw gegevens achter door het vrijwilligersformulier in te vullen. Wij nemen dan contact
met je op, wij hebben je hard nodig!

