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TAALVISITE: UITGANGSPUNTEN VOOR DEELNAME 
 
Beste leidster/ leerkracht,  

Taalvisite is een project op initiatief van De Bibliotheek Het Groene Hart in samenwerking met basisscholen 
en Peutergroepen uit Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen. Taalvisite richt zich op het verkleinen van 
taalachterstand bij kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Het gaat met name om kinderen die moeite hebben met 
(begrijpend) lezen en taal(verwerving). 
Vrijwilligers gaan op ‘visite’ bij gezinnen en ondernemen allerlei taalactiviteiten met de kinderen en hun 
ouders. Ouders worden gestimuleerd om actief een bijdrage te leveren tijdens de Taalvisite.  
 
Taalvisite werkt! 
Na een Pilotperiode van een jaar weten we uit reacties van KDV/ PSZ scholen dat Taalvisite werkt.  
Met Taalvisite streeft daarom naar een structurele samenwerking van Bibliotheek Het Groene Hart met de 
basisscholen en Peutergroepen. Samen kunnen we immers meer bereiken voor de kinderen. 
 
De leerkracht en/of peuterspeelzaalleidster selecteert gezinnen voor deelname aan Taalvisite. Bespreek 
vooraf met de ouders de noodzaak voor het kind en meldt samen het gezin aan bij Taalvisite. Voor plaatsing 
is de datum van inschrijving bepalend voor deelname.  
    
Uitgangspunten voor deelname Taalvisite:   

• Het kind is 2,5 en 12 jaar oud en woont in de gemeente Woerden, Kamerik, Zegveld of Harmelen.  
• Ouders zijn bereid actief mee te doen aan Taalvisite, bieden een veilige omgeving voor de 

vrijwilliger en ondertekenen de intentieverklaring voor deelname aan Taalvisite. 
• Het aangemelde kind is in staat zich te concentreren. 
• De taalvrijwilliger werkt in het gezin met maximaal drie kinderen. Broertjes of zusjes van het 

deelnemende kind mogen meedoen, mits ze gemotiveerd en niet storend zijn voor de Taalvisite. 
 

!!! NB: Een gezin kan één keer meedoen aan Taalvisite. Controleer dit s.v.p.!  
Waarom maar één keer? Na de periode van bijna 4 maanden Taalvisite thuis hopen wij de 
deelnemende ouders voldoende basis en handvatten te hebben gegeven om hun kinderen zelfstandig 
verder te helpen met (voor)lezen en taalspelletjes thuis.  
Fijn als u als leerkracht vooraf met de ouders afstemt wat het doel is en of zij bereid zijn om zich 
(tijdens, maar zeker ook nog in de jaren ná de Taalvisite) in te zetten voor hun kind en samen met ons 
dit doel te bereiken. 

 
Heeft u als leidster/ leerkracht voldoende inzicht in de thuissituatie van het kind? 
De taalvrijwilliger moet in een veilige omgeving werken die liefst prettig is om voor te lezen en 
taalspelletjes te doen. Daarvoor is structuur, wekelijks tijd en rust nodig. U als leerkracht en/of 
peuterleidsters heeft meestal een beperkt zicht op de thuissituatie. Taalvisite vraagt u om een inschatting 
te maken i.v.m. veiligheid voor de vrijwilliger. 
 
Het aanmeldgesprek 
Tijdens dit gesprek informeert de leerkracht de ouders over Taalvisite en vraagt of ze hieraan willen 
meedoen. Reageren ouders positief, neem dan het aanmeldformulier samen door en vul het in. 
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Belangrijkste items voor dit gesprek zijn:  
• Deelnemende kinderen worden lid van de Bibliotheek (gratis) 
• Vrijwilliger (man/vrouw) leest op een vaste dag voor en doet taalactiviteiten met de deelnemende 

kind(eren) van het gezin.   
• De vrijwilliger betrekt ook de ouders actief bij de Taalvisite. Het is de bedoeling dat ouders aan het 

einde van de periode van vijftien weken, zelf hun kinderen gaan voorlezen of kunnen stimuleren 
om te lezen en regelmatig de bibliotheek bezoeken om boeken te ruilen en zodoende de focus op 
taalstimulering blijven houden. 

• Ouders zijn tijdens de Taalvisite aanwezig en betrokken. Maak een inschatting van motivatie voor 
deelname aan Taalvisite van het gezin.  

• Voor de start van Taalvisite is het belangrijk om een goede indruk te hebben van het gezin, 
bijvoorbeeld: lezen ouders en kinderen al samen, bezoeken ze de bibliotheek, stimuleren ouders 
hun kinderen met taalontwikkeling, maar ook waar de kinderen (en ouders) in geïnteresseerd zijn, 
of wat hun hobby’s zijn en op welk gebied hun interesse ligt.  

• Bekijk samen met de ouders naar een mooi filmpje over Taalvisite  
https://www.youtube.com/watch?v=aBC8tFj2QVc 

 
Het Aanmeldformulier 
Het aanmeldformulier kunt u downloaden op de pagina Taalvisite van onze website. U wordt verzocht om 
het formulier op te slaan onder de naam van uw KDV of school. Vul het formulier samen met de ouders in.  
Bespreek met de ouders het verloop van het traject. Belangrijk hierbij is dat de nadruk ligt op de 
betrokkenheid van de ouders: Zij leren hoe zijzelf hun kind(eren) kunnen helpen!  
 
Een medewerker van Taalvisite neemt contact op met de ouders en informeert hen over de start van het 
project. Het gezin wordt vervolgens uitgenodigd voor de startbijeenkomst in de Bibliotheekvestiging uit de 
woonplaats van het gezin. 
 
Voor vragen en of opmerkingen: 
Marjo Geuijen:   marjo.geuijen@bibliotheekhgh.nl 

Projectleider Taalvisite / Onderwijsspecialist / 0348 441941 
 

Joke Onnink:  Joke.Onnink@bibliotheekhgh.nl 
   Begeleiding vrijwilligers Taalvisite / Leesconsulent / 0348 441941 
 
Brigitte van Leeuwen:  brigitte.vanleeuwen@bibliotheekhgh.nl 

Projectondersteuning / 0348 441941  
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Aanvullende informatie  
 
Peutergroepen / School 

• Stelt een contactpersoon aan. 
• Is medeverantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de gezinnen.  
• Selecteert leerlingen op basis van de uitgangspunten van Taalvisite. 

 
De contactpersoon (PMer / leerkracht) 

• Houdt een aanmeldgesprek met ouders. 
• Vult samen met de ouder het aanmeldformulier in  
• Informeert de deelnemende gezinnen en houdt contact met hen.  
• Is bereid contact te onderhouden over aanpak en voortgang met de vrijwilliger  
• Houdt contact met Taalvisite via het Heen en Weer boekje 
• Vult na afloop het evaluatieformulier in. 

 
De Bibliotheek 

• Communiceert met de leescoördinator/ peuterleidster / leerkracht. 
• Bepaalt a.d.h.v. opgestelde criteria welk kind(eren) deelneemt aan Taalvisite in het lopende jaar (of 

aan de eerstvolgende projectperiode). 
• Houdt de peutergroepen / school op de hoogte van de ontwikkelingen van het project en het 

tijdspad. 
• Geeft de contactgegevens van de vrijwilliger door, zodat de leerkracht direct kan communiceren 

met de vrijwilliger. 
• Stuurt aan het einde van de Taalvisite een evaluatie naar de leerkracht. 
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