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Vrijwilliger VVE
Diverse locaties in Dordrecht (3 à 4 uur per week)
Wie zijn wij
Het team Educatie geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende
achtergronden, opleidingen en niveaus. Het team organiseert en begeleidt o.a. VVE Taalklassen
voor ouders op basisscholen in Dordrecht. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse
Educatie: de peuter- en kleuterklassen. Het doel van de VVE projecten is om een doorgaande lijn
te creëren van school naar huis waarbij het kind centraal staat.
Aan de VVE Taalklas nemen ouders deel die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De
school nodigt ouders uit iedere week (behalve tijdens de schoolvakanties) deel te nemen aan de
Taalklas. De grootte van de groep is minimaal zes en maximaal twaalf ouders. Wij zijn op zoek naar
een vrijwilliger die 1 ochtend per week beschikbaar is (m.u.v. de schoolvakanties). De exacte dag
wordt in overleg bepaald.
Het doel van de VVE Taalklassen is dat ouders:
- Meer weten over wat hun kind op school leert, welke VVE thema’s worden behandeld.
- Meer hun kinderen thuis stimuleren in hun (taal)ontwikkeling.
- Beter geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op school.
- Geen taaldrempel meer ervaren om contact te zoeken met de leerkracht van hun kind.
- Vaker deelnemen aan activiteiten op school en daarbuiten.
- Beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven (in deze volgorde).
- Indien gewenst doorstromen naar een formeel taalaanbod.
- Digitale vaardigheden opdoen.
Wat ga je doen
De vrijwilligers begeleiden wekelijks een groep ouders in het beter Nederlands spreken en lezen.
De contacten met de ouders kunnen fysiek plaatsvinden op een locatie of online via Teams, Skype,
WhatsApp of per mail. Verder hebben ze aandacht voor wat ouders thuis kunnen doen met hun
kinderen. Ook helpen ze de ouders informatie van school beter te begrijpen. De vrijwilligers
worden ondersteund door de projectleider.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Het wekelijks voorbereiden (samen met een collega vrijwilliger) van een lesprogramma met
behulp van de methode Taal voor Thuis en het VVE materiaal van de school.
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Het hebben van nauw contact met de contactpersoon op de school en de projectleider in
verband met de aan- en afwezigheid van ouders en de voortgang van de VVE Taalklas.
Het zorgdragen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor de ouders.
Deelname aan vrijwilligersbijeenkomsten, workshops en trainingen.
Het jaarlijks evalueren van de resultaten van de Taalklas (samen met de projectleider, de
contactpersoon op de school en de ouders).

Wanneer kom je in aanmerking
Als vrijwilliger VVE beschik je over onderstaande kennis en vaardigheden:
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
- Bij voorkeur een onderwijs- en/of welzijnsachtergrond.
- Ervaring met online-werken en diverse digitale middelen.
- Staat open voor een effectieve relatie met de ouders en leerkrachten op een school.
- Inlevingsvermogen, geduld en natuurlijk overwicht.
- Is taalgevoelig en weet (associatief) welke oefeningen ouders verder helpen.
- Werkt zelfstandig en op een creatieve en flexibele manier.
- Heeft kennis van en/of interesse in VVE in peuterspeelzalen en in kleutergroepen.
- Vindt het leuk om binnen een basisschool actief te zijn met ouders.
- Kan op een creatieve en flexibele manier lessen voorbereiden.
- Kan de ouders op een prettige manier begeleiden en enthousiast maken.
Wat bieden wij
We bieden je de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 5,- netto per uur incl.
reiskosten (vanaf 22 jaar), maximaal € 170,- per maand en maximaal € 1.700,- op jaarbasis. Het Da
Vinci College draagt zorg voor de noodzakelijke WA-verzekering, een collectieve
ongevallenverzekering en de vergoeding van de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). We bieden je begeleiding en ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van een VVE
Taalklas.
Meer informatie
Ben je geïnteresseerd en wil je graag iemand spreken die je nog meer kan vertellen over de VVE
Taalklassen en het werken als vrijwilliger? Neem dan contact op met Wally Jansen, projectleider,
op telefoonnummer 088 - 6572657 of 06 - 46434121.
Ja, ik wil aan de slag als vrijwilliger!
Wij horen graag waarom je bij het Da Vinci College wilt werken en waarom je geschikt bent. Jouw
motivatiebrief en cv, kun je onder vermelding van het vacaturenummer 20-xx sturen naar:
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Reactietermijn betreft 10 werkdagen na publicatie tenzij anders aangegeven in de tekst.
DVC geeft uitvoering aan de Participatiewet en mensen uit deze doelgroep worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

