
 
 

 
 
 
 
 

 
VACATURE 

 
Kunstwerk! is op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie  

 

Samen DigiTAAL (vrijwilliger) 
 
Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om te 
ondersteunen bij de gezinsaanpak Samen DigiTAAL. 
Thuis spelenderwijs oefenen met taal – het is dé voorwaarde voor een succesvolle taalontwikkeling 
van een kind. Samen Digi-TAAL brengt met iPads de Nederlandse taal achter de voordeur. Bij kinderen 
van 4-7 jaar en het gezin. Dit project is in hechte samenwerking van school-gezin-vrijwilliger én de 
bibliotheek. De kinderen werken samen met leerkrachten en vrijwilligers aan hun taal- en digitale 
vaardigheden. De vrijwilliger bezoekt het gezin wekelijks een uurtje om met het kind op de IPad in 
combinatie met de boeken samen te lezen, te praten en te spelen. Ouders oefenen thuis op de iPad 
met hun kind, zo vliegen taal en zelfvertrouwen met sprongen vooruit. Van het kind én van de ouders. 
Elke maand wisselen de boeken (en de apps) op het thema van de school. Op school overleggen gezin, 
leerkracht, vrijwilliger en bibliotheekmedewerker samen over hoe het met de taalontwikkeling gaat. 

 
Jouw rol als vrijwilliger Samen DigiTAAL: 
• Als vrijwilliger word je gekoppeld aan 1 of 2 gezinnen voor een periode van 20 weken. 

• Na de eerste kennismaking met het gezin en de leerkracht op school ga je wekelijks op huisbezoek. 
Je maakt hiervoor zelf afspraken met het gezin. De eerste keer is het huisbezoek samen met de 
projectleider van de Bibliotheek. 

• Het huisbezoek duurt ongeveer een uur. Met de IPad en de boeken ga je samen met het kind (4- 7 
jaar) lezen, spelen en praten. 

• Je probeert de ouder(s)/gezin hierbij te betrekken en te enthousiasmeren om gedurende de week 
samen te oefenen. 

• Eens in de 4 weken is er een wissel/evaluatie op school en bespreken we samen met de leerkracht 
en het gezin de ervaringen, het nieuwe thema en materialen.  

 
Je profiel: 

• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren  

• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal  

• Je bent enthousiast, maar ook geduldig  

• Je bent minimaal 2 uur per week beschikbaar  

• Je hebt affiniteit met technologie en het begeleiden van jonge kinderen.  

• Je bent communicatief vaardig, spreekt duidelijk en kunt ook goed luisteren. 
 

Kunstwerk! biedt: 
• Een leuke en gevarieerde functie 

• Training met het gebruik van de Ipad en de apps 

• Intervisiegroepje met alle vrijwilligers  

• Lidmaatschap van de Bibliotheek. 



 
 

 
Geïnteresseerd? 
Lijkt jou het leuk je voor deze vrijwilligersfunctie in te zetten of heb je vragen? Neem contact op met 
Anita Erkelens a.erkelens@liemerskunstwerk.nl 06-37231199 

 
Overig 
Na een periode van 1 maand  en bij wederzijds enthousiasme, zal een VOG (Verklaring Omtrent het 
Gedrag) van je worden gevraagd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast zal er ook een 
vrijwilligersovereenkomst worden getekend. 
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