
 

 
 
De kinderburgermeester, WIJS en Together Huiswerk zoeken: 
 

Taalbegeleider 
2 uur in de week 

 
Heb jij…  

ü Passie voor kinderen en oog voor hun ontwikkeling 
ü Ervaring en affiniteit in omgaan met culturele diversiteit   
ü Sterke communicatieve vaardigheden en spreek je vloeiend Nederlands 
ü Zelfvertrouwen en weet je een prettige sfeer te creëren waarin kinderen zich veilig voelen  

 
Wil jij… 

ü Wekelijks investeren in de taalontwikkeling en woordenschat van kinderen uit Selwerd en 
Paddepoel met (voor)lezen en (taal)spelletjes voor een periode van minimaal zes maanden?  

ü Deze kinderen motiveren en inspireren om succesvol te zijn op school door een voorbeeldfiguur te 
zijn en hen aan te moedigen. We gaan voor succes in school met respect voor de wereld thuis.  

 
Je krijgt: 

ü Een gemotiveerd en gepassioneerd team om mee samen te werken. 
ü De mogelijkheid om een positieve impact te hebben in de levens van kinderen en hun ouders.  
ü Begeleiding en intervisie.  
ü Als student: in overleg met je studie studiepunten.  

 
Als taalbegeleider ontvang je de kinderen (en hun ouders) na schooltijd samen met de rest van het team. Na 
een ontspannen ontvangst ga je drie kwartier tot een uur aan de slag met een groepje van 2 tot 3 kinderen. 
Afwisselend lees je voor en doe je taaloefeningen en -spelletjes. Materiaal en oefeningen worden 
aangeleverd. De middag is van 13.30 – 15.30.    
 
Together Huiswerk is een platform waar kinderen ondersteund worden om succesvol te zijn op school en 
geïnspireerd worden hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. De kinderburgermeester van 
Groningen is dit jaar Jouayria. Zij zet zich in voor huiswerkbegeleiding voor alle kinderen. Haar slogan is: 
niet ik, niet jij, maar wij! WIJS (Wijk Inzet door Jongeren & Studenten) koppelt studenten aan de 
samenleving en helpt studenten relevante praktijkervaring op te doen. 
 
Interesse?  
Neem contact op met Mariël de Vos via info@togetherhuiswerk.nl.  
www.togetherhuiswerk.nl - 0629225370 
 
 

 


