
      

                                     
 

De Bibliotheek Gelderland Zuid en Bindkracht10 zoeken een 
 

Vrijwilliger voor het Taalcafé in 
Kindcentrum Het Octaaf 

Vrijdagochtend van 9.00-10.00 uur   
 

Voor het nieuwe Taalcafé in Kindcentrum Het Octaaf (Neerbosch Oost) zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. Het Taalcafé is er voor mensen die willen oefenen met 
het spreken van Nederlands en vrijwilligers helpen de deelnemers daarbij.  
 
Vind je het leuk om in contact te komen met mensen van verschillende culturele 
achtergronden en ze te helpen met het leren van de Nederlandse taal? Dan is de 
functie als vrijwilliger Taalcafé misschien iets voor jou! 
 
De Bibliotheek Gelderland Zuid & Bindkracht10 
In de verschillende vestigingen van bibliotheek Gelderland Zuid zijn er nu 15 Taalcafé 
’s. Maar er is nog geen Taalcafé in Neerbosch Oost. Vanuit Kindcentrum Het Octaaf 
zijn er vragen gekomen van ouders voor hulp bij het oefenen van het Nederlands. 
Bindkracht10 en de Bibliotheek Gelderland Zuid zetten daarom samen een Taalcafé op 
in de school. Voor ouders, maar ook voor buurtbewoners die willen oefenen met 
Nederlands spreken.  
 
De functie: 
Het Taalcafé opent op vrijdag 1 november 2019 en vindt wekelijks op vrijdagochtend 
van 9 tot 10 uur plaats in Kindcentrum Het Octaaf. Als vrijwilliger van het Taalcafé 
help je deelnemers met hun spreekvaardigheid. Dit gebeurt aan de hand van een 
thema, een spel of een alledaags gesprek. In het Taalcafé zit je met een groepje 
deelnemers aan tafel en ga je met elkaar in gesprek (in het Nederlands). Als 
vrijwilliger zorg je een gezellige en open sfeer. 
 
Taken:  

• Het begeleiden van de deelnemers tijdens het Taalcafé; gespreksleider zijn en 
gastvrouw/man op de ochtend zelf.  

• Meedenken over de te bespreken thema’s en invulling van het Taalcafé 
 
Wij vragen:  

• Enthousiasme en een praktische instelling 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Goede sociale vaardigheden 
• Belangstelling en respect voor andere culturen 

 
Wij bieden 

• Uitdagend vrijwilligerswerk 
• Deskundigheidsbevordering d.m.v. training spreekvaardigheid NT2 
• Toegang tot ondersteunende materialen  
• Uitwisseling met andere vrijwilligers 

 
Interesse ? 
Mail uw contactgegevens naar Anne Klusman, aklusman@obgz.nl, onder vermelding 
van “vacature vrijwilliger Taalcafé”. Wij nemen contact met u op. 
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