Taalmaatjes gezocht
-vrijwilligerswerk-

Jade Zorggroep is op zoek naar meerdere enthousiaste taalmaatjes voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen in de stad Groningen.
JADE Zorggroep
JADE Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de
voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van
mensenhandel een veilige basis te bieden opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen
tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers. Het bieden van opvang, opvoeding en onderwijs
doet JADE Zorggroep in samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het
COA, het Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten.
Sector opvang
De sector opvang biedt huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige
vreemdelingen en (minder- en meerderjarige) slachtoffers mensenhandel. De bewoners vinden
in de opvang een veilig (t)huis. Binnen de zekere en veilige omgeving die de sector opvang
haar bewoners zo goed mogelijk biedt, werken zij aan weerbaarheid en (sociale) competenties.
De bewoners worden opgevangen in verschillende opvangmodaliteiten, afhankelijk van de
persoonlijke situatie, competenties, leervaardigheid en weerbaarheid. Binnen elke modaliteit
wordt gewerkt middels een methodiek en individuele ontwikkelplannen.
Sector onderwijs
De sector onderwijs biedt haar leerlingen, conform wettelijke kaders, aangepast regulier
onderwijs waardoor leerlingen op individueel niveau het hoogst haalbare uit zichzelf kunnen
halen en daarmee de meest ideale aansluiting voor hun verdere (onderwijs)loopbaan. Het Jade
College maakt onderdeel uit van Jade Zorggroep en geeft onderwijs aan (alleenstaande)
minderjarige vreemdelingen van 4 t/m 18 jaar, die (nog) niet op een andere school terecht
kunnen of worden toegelaten. Het onderwijs dat de leerlingen wordt aangeboden houdt
rekening met de onzekerheid over waar het kind zijn of haar toekomst op zal bouwen. De
nadruk ligt daarom niet altijd op de Nederlandse taal. De leerlingen van het Jade College krijgen
een programma aangeboden dat zoveel mogelijk op henzelf en hun situatie is toegespitst. Het
Jade College ziet zichzelf als Wereld School en werkt hiervoor vanuit het onderwijsprogramma
“wijzer door de wereld”.

Werkzaamheden
Taalmaatjes zijn vrijwilligers die alleenstaande minderjarige vreemdelingen helpen bij het
verbeteren van de Nederlandse taal en hen ondersteunen bij huiswerk. Dit kan één op één,
maar ook in groepsverband. De jongeren wonen in een (Kleine Wooneenheid). Hier wonen zes
meiden in de leeftijd van 16 t/m 17 jaar. Ze worden dagelijks begeleid door een pedagogisch
medewerker. De taalondersteuning vindt plaats in de KWE.
Gevraagde vaardigheden/eigenschappen
- affiniteit hebben met jongeren (van niet Nederlandse afkomst);
- zich tenminste 6 maanden aan ons verbinden;
- minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn;
- doorzettingsvermogen hebben;
- duidelijkheid en structuur kunnen bieden;
- beschikbaar op een vast moment/vaste momenten in de week;
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;
- een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen;
- minimaal 21 jaar oud zijn.
Verantwoordelijkheid
Taalmaatjes werken zelfstandig. Dagelijks komt er een beroepskracht in de KWE, die de
vrijwilliger kan ondersteunen.
Hoeveelheid tijd
De werkzaamheden vinden buien schooltijden in overleg plaats. Een taalmaatje is gemiddeld
twee uur per week actief.
Wat heeft de organisatie u te bieden?
Op een leuke en ontspannen manier de jongeren wegwijs maken in de basiskennis van de
Nederlandse taal. In contact komen met andere culturen. Met andere taalmaatjes leuke en
verfrissende ideeën uitwisselen.
Locatie
KWE Groningen
Contact
Voor deze vacature kunt u contact opnemen met
Moniek van Dijk, telefoon 0592 379 444/06 83988514, e-mail mdijk@jadezorggroep.nl, bereikbaar
op maandag tot en met vrijdag van 14:00 uur tot 20:00 uur,
of
Marcella Evers, telefoon 0592 379 444/06 54266106, e-mail mevers@jadezorggroep.nl,
bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 14:00 uur tot 20:00 uur.

