Functieprofiel Vrijwilliger Bakkie Doen
Ca 5 uur per maand
Korte omschrijving werk
Het taalcafé is een wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomst. Bedoeling is dat er onder het genot van
een kopje koffie veel Nederlands gesproken wordt. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van de krant,
maar ook met taalspelletjes. Spreken en luisteren zijn kernbegrippen. Daarnaast kan iedereen
langskomen met een taalprobleem (bijvoorbeeld een moeilijke brief). Daarnaast is het mogelijk de taal
te oefenen met het programma oefenen.nl
De Vrijwilliger Bakkie Doen heeft een spilfunctie in de organisatie en uitvoering van het Bakkie Doen. De
vrijwilliger heeft inspraak in het thema, bereidt ( in samenwerking met de lees- en mediaconsulent) het
Bakkie Doen voor en voert deze uit.
Wat je doet
De vrijwilliger:
 Heeft inspraak in de keuze van het thema van de bijeenkomst;
 Bereidt (samen met de lees- en mediaconsulent) het Bakkie Doen voor, aan de hand van
beschikbare materialen;
 Verzorgt de uitvoering van Bakkie Doen en rapporteert het aantal bezoekers.
Plek in de organisatie
• De vrijwilliger Bakkie Doen is vrijwilliger van de Westfriese Bibliotheken
• De Vrijwilliger Bakkie doen werkt onder leiding van de lees- en mediaconsulent.
Wat we vragen
De Vrijwilliger Bakkie Doen heeft:
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Ervaring in en gevoel voor het overbrengen van vaardigheden, verkregen door ervaring bijvoorbeeld
als docent of coach;
• Goede didactische vaardigheden;
• Interesse in (de situatie van) laaggeletterden en NT2’ers;
• Begrip en geduld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven;
• Beschikbaar voor gemiddeld 5 uur per maand (voorbereiding en uitvoering);
• Bereid om de training tot taalvrijwilliger te volgen.

Wat we bieden
De Vrijwilliger Bakkie Doen krijgt door de Westfriese Bibliotheken een training tot taalvrijwilliger
aangeboden.
Daarnaast krijgt hij/zij een bibliotheekabonnement cadeau, een jaarlijkse attentie en indien het
vrijwilligerswerk buiten het eigen dorp plaatsvindt, heeft de vrijwilliger recht op een
reiskostenvergoeding.

