Gezocht: Taalgidsen en Gastdocenten haven
In het Port Rangers-programma maken basisschoolleerlingen in de leeftijd van 9 tot 11
jaar, kennis met de Rotterdamse haven. Ben jij een havenprofessional en wil je jouw
enthousiasme graag delen om kinderen meer te leren over het reilen en zeilen in de
haven, dan zoeken we jou!
Haven Taalgids
De Haven Taaltocht is taal en wereldoriëntatie op locatie. Tijdens een Haven Taaltocht (2,5 uur)
bezoeken leerlingen met hun klas het Rotterdamse havengebied , waar ze moeilijke woorden in hun
context leren kennen (bijvoorbeeld: containerschip, transport en aanmeren). Als Haven Taalgids
begeleid je vrijwillig een groepje leerlingen. Je laat ze woorden zien en legt deze uit. Van tevoren
ontvang je een uitgebreide handleiding waarin de excursie precies beschreven staat. Daarnaast is er
een briefing op locatie, waardoor je optimaal voorbereid bent. Als Taalgids ben je nooit alleen: een
klas wordt in groepjes verdeeld met voor elk groepje een eigen Taalgids.

“Ik ben ongeveer vijf keer per jaar Taalgids, maar je kunt helemaal zelf bepalen hoe vaak je
je wilt inzetten. Ik hoop je binnenkort als collega Haven Taalgids te ontmoeten!”
Fleur Wijnstekers, Havenbedrijf Rotterdam.
Gastdocent(e) – Speurtocht door de Haven
Aan de hand van een leuk lesboekje maken leerlingen kennis met de Rotterdamse haven. Zo leren zij
over ligging, bedrijvigheid, natuur en duurzaamheid en gaan aan de slag met onderzoekende
opdrachten. Daarna gaan zij samen met hun leerkracht op excursie naar het havengebied en het EIC
Mainport om het geleerde in het echt te zien. Als Haven gastdocent geef je één of meerdere
gastlessen van zo’n 45 minuten op een school in Rotterdam. Je vertelt daarbij over je eigen beroep,
hoe je dat geworden bent en natuurlijk beantwoord je ook vragen van de leerlingen over de haven.
Voordat je gastdocent wordt briefen wij je en krijg je een format voor de gastles. De gastlessen
worden in overleg met je ingepland, afhankelijk van je beschikbaarheid.

“Door materialen mee te nemen die ik dagelijks gebruik en te vertellen over mijn beroep,
leren de kinderen veel over de diversiteit aan beroepen in de haven. Erg leuk om te doen.”
Erik Rijke, Inspecteur DHMR, Havenbedrijf Rotterdam
Aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met:
Voor Haven Taalgids: Ingelotte de Bont van EIC 010-296 023 of idebont.portrangers@eicmainport.nl
Voor Gastdocent(e): Marina Veth van EIC 0181-296 025 of mveth.portrangers@eic-mainport.nl

Bij voorbaat veel dank!

