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Taalvrijwilliger taallessen
Welzijn Vianen levert hulp- en welzijnsdiensten aan die erop gericht zijn dat mensen de regie over
hun eigen bestaan behouden. Welzijn Vianen is een brede welzijnsstichting te midden van de Viaanse
samenlevingen stelt inwoners in staat hier actief aan deel t nemen.
Ruim honderd vrijwilligers, ondersteund door een klein team van beroepskrachten, vormen de motor
van de organisatie.
De Wijkwinkel, onderdeel van Welzijn Vianen en Taalhuis Vianen, biedt taallessen aan voor iedereen
die bete wil leren lezen, schrijven en spreken.
De lessen worden verzorgd door ervaren taalvrijwilligers.
Wat vragen we?
Wij vragen vrijwilligers met affiniteit met laaggeletterdheid, een passie voor taal én het talent om te
onderwijzen.
Een achtergrond in het onderwijs is niet perse nodig.
Wat ga je doen?
De lessen worden verzorgd door ervaren taalvrijwilligers. De lesgroepen zijn klein en de sfeer is
informeel.
Er wordt veel gesproken in de lessen en er wordt gebruik gemaakt van een lesboek. De lessen zijn
voor mannen en vrouwen van alle leeftijden.
Jij verzorgt deze lessen.
Tijdsinvestering?
Er zijn twee lesperioden:
Februari tot en met juni
September tot en met januari
Een les duur 1,5 uur.
Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen.
Wat bieden we?
Welzijn Vianen staat in het hart van de Vianense samenleving en is een mooie organisatie om voor te
werken. Wij zetten ons er voor in, onze vrijwilligers zo in te zetten dat ze zich kunnen blijven
ontwikkelen en hebben een actueel vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is
er een collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
ongevallenschade.
Belangstelling?
Voor informatie over de functie bel je met Mariska Eiflaar (Coördinator), 06- 459 367 58,
m.eiflaar@welzijnvianen.nl
Meer informatie over De Wijkwinkel vind je op onze site www.welzijnvianen.nl

