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Agenda 

 
Beste collega’s, 
 
Het zou best kunnen, dat het nog erg warm is als u 
deze nieuwsbrief ontvangt. Warmer nog dan enkele 
weken geleden, toen enkele vrijwilligers een attentie 
rondfietsten naar alle taalcoaches, weet u nog? Daar 
hebben wij vele warme reacties op ontvangen. Wij 
doen dan ook ons best om de contacten warm te 
houden… Wij kunnen niet wachten tot we elkaar 
weer eens kunnen treffen in een Praathuis, zodra dat 
weer verantwoord is! 

Lesgeven in de bieb gaat prima! 
 
1-op-1 taalcoaching in de bibliotheek is vanaf vorige 
maand weer mogelijk. Helaas wordt er maar door een 
kleine groep taalcoaches gebruik van gemaakt.  
Misschien hebben we in de vorige nieuwsbrief te veel 
benadrukt dat er niet genoeg plek voor iedereen is en 
dat daardoor nu veel plekken niet gebruikt worden, 
dat zou jammer zijn, dus bij deze een nieuwe oproep: 

Wilt u ook weer aan de slag in de bieb, stuur ons een 
email met welke dag, tijd (10 uur, 11 uur of 12 uur) 
en wie er komen. U krijgt dan z.s.m. de bevestiging 
van ons terug.  

Monique heeft een filmpje gemaakt om te laten zien 

hoe de werkplek eruit ziet. Het staat ook op de 

website. Zet u wel het geluid aan. 

 
 

 
 

 

 

Lesmateriaal 

We hebben weer een hele stapel nieuwe boeken en 
spellen gedoneerd gekregen. Els en Bernadette: Dank 
je wel ! 
We (Els en Jos) hebben gelijk de kast met lesmateriaal 
onder handen genomen. Al het lesmateriaal is nu 
gesorteerd op taalniveau en op onderwerp. 
Daarnaast hebben we nu ook 2 planken met 
spelletjes. 
In de kast komt een lijst te hangen van alle boeken en 
spellen die we hebben. Deze lijst is binnenkort ook te 
vinden op onze website >> Taalcoachplein >> ons 
lesmateriaal en handige websites. 
 
Hebt u suggesties voor de aanschaf van boeken of 
andere materialen die u nuttig of interessant vindt 
om tijdens de lessen te gebruiken, laat het ons dan 
weten alstublieft! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: Werken jij en je leerling met werkboeken waar 
opdrachten in staan? Gebruik dan transparant over-
trekpapier. Je kan een vel overtrekpapier over de 
bladzijde leggen en de opdracht laten maken zonder 
dat er in het boek wordt geschreven. 

Medio augustus hebben we vellen overtrekpapier op 
voorraad liggen bij de administratie. 

  

• Webinar Spreektaal: Wat is “spreektaal” en hoe 
gebruik je het – Donderdag 20 augustus van 14:00 
tot 15:00 uur 

• Webinar Iedereen actief: Verschillende 
werkvormen voor taalcoaches -  Woensdag  16 
september van 19:00 tot 20:00 uur 

• Webinar Uitspraak NT2: Hoe je kunt oefenen met 
het uitspreken van lastige klanken  - Dinsdag 29 
september van 19:30 tot 20:45 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://d.docs.live.net/2ffc2fc5d1aebb8d/TC%20CAPELLE%20-%20Penningmeester/Nieuwsbrieven%20DOC%20en%20PDF/www.taalcoachingcapelle.nl
https://www.taalcoachingcapelle.nl/content/bieb.mp4
https://www.taalcoachingcapelle.nl/lesgeven-in-de-bibliotheek
https://www.taalcoachingcapelle.nl/lesgeven-in-de-bibliotheek
https://www.taalcoachingcapelle.nl/handige-websites
https://www.taalcoachingcapelle.nl/handige-websites
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-spreektaal-20-augustus-2020/
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-iedereen-actief-actieve-werkvormen-16-september-2020/
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-uitspraak-nt2-29-september-2020/
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Hoe zomer 

      Hoe slomer  

Onderzoek aanbod voor anderstaligen 

Het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalon-
derwijs Amsterdam), onderdeel van de Universiteit 
van Amsterdam, heeft 100 organisaties, waaronder 
Taalcoaching Capelle, gevraagd om deel te nemen 
aan het onderzoek dat de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) en Het Begint met Taal laten uitvoeren naar 
het aanbod voor anderstaligen die hun basisvaar-
digheden willen verbeteren. Uiteraard doen wij 
mee, want als geen ander zien wij het belang ervan 
in. 
In grote lijnen houdt deelname aan het onderzoek 
voor ons het volgende in:  

- Wij leveren een inventarisatie aan van onze 
leermiddelen voor, alsmede ons aanbod aan 
anderstaligen;  

- Wij voeren gesprekken met een aantal van onze 
leerlingen om hun leervragen helder te krijgen en 
om te ontdekken op welke manier zij willen 
oefenen; 

- Daarna gaan wij in gesprek met de mensen van 
het ITTA over de resultaten. 

Het onderzoek is naar verwachting ultimo oktober 
afgerond. 

 
“Voor jou en je kind!” begint wat later 

Zoals wij eerder lieten weten, doen wij in samen-
werking met de bibliotheek en basisschool 
Ontdekrijk  mee met het project van de Stichting 
Lezen & Schrijven: “Voor jou en je kind!”. Het 
betreft een cursus voor ouders van peuters, 
kleuters en kinderen op de basisschool, waarin 
ouders de taalvaardigheid van hun kind leren te 
stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met 
taalspelletjes of het stellen van vragen.  
Er hebben zich destijds 13 taalcoaches aangemeld 
om hieraan mee te doen. Vanwege corona is de 
start van het project uitgesteld. In september 
hopen we alsnog van start te gaan. 

We bellen! 
 
Misschien hebt u het al gemerkt: wij zijn onze taal-
coaches aan het bellen. Door de corona-
maatregelen zijn er veel lessen tot stilstand 
gekomen. Gezamenlijke activiteiten, zoals het 
Praathuis, zijn afgelast of uitgesteld.  

Het bestuur probeert via de nieuwsbrief, of 
bijvoorbeeld via de brownies-actie, een beetje 
contact te houden met de achterban. Desondanks 
ontbreekt het aan een goed overzicht van hoe de 
zaken er voor staan. Taalcoaches waarvan wij niet 
zeker weten of zij lesgeven kunnen daarom een 
telefoontje van ons verwachten, waarin wij een 
aantal vragen stellen.  

U mag natuurlijk ook zelf contact met ons 
opnemen, als er bijvoorbeeld iets veranderd is in 
uw situatie.  

Zo krijgen wij een beter beeld op basis waarvan wij 
doelmatige acties kunnen ondernemen, maar ook 
om onze subsidiegever (de gemeente) goed te 
kunnen informeren. Wij danken u bij voorbaat voor 
uw medewerking. 

Informatie van de bibliotheek! 

• Het Taalcafé gaat weer starten. Vanaf 11 
augustus is er plek voor 6 mensen. 

• Taalpunt is elke dinsdagmiddag van 14-15 uur 
geopend. Taalpunt is tijdelijk verhuisd naar de 
bovenverdieping. 

• Digi-taalhuis heel veel informatie over 
verschillende onderwerpen zoals online 
taalcafe, leesclub, taal d.m.v zingen, oefenen 
met taal, gezondheid, geld, inburgeren en nog 
vele andere onderwerpen.  

 

 

 

 

 

Nieuw op de website 

• Lesgeven in de bibliotheek kan weer; 

• Regels voor lesgeven in de bibliotheek; 

• Radio-interview met Harrie Sprengers 

 

https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/digitaalhuis.html
https://www.taalcoachingcapelle.nl/lesgeven-in-de-bibliotheek
https://www.taalcoachingcapelle.nl/regels-voor-lesgeven-in-de-bibliotheek
https://www.taalcoachingcapelle.nl/radio-interview-met-onze-voorzitter
https://youtu.be/ZTilj3WHhKk

