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Agenda 

 
Beste collega’s, 

We hebben weer wat interessante nieuwtjes voor 
u verzameld, waaronder twee nuttige video’s. 
 
Trouwens, geeft u les op afstand (via het 
beeldscherm dus), dan is het niet praktisch als uw 
leerling niet over lesmateriaal beschikt. In dat geval 
mag u aan uw leerling een tweede exemplaar van 
hetzelfde lesboek thuis laten gebruiken. Drukt u 
hem of haar wel op het hart, dat het materiaal 
weer ongeschonden terug moet komen. Lesboeken 
zijn erg duur. Vermiste of beschadigde exemplaren 
moeten door uw leerling worden vergoed. 

Verkiezing taalcoach van het jaar 

We zijn als stichting erg blij met de inzet van onze 
vrijwilligers, want heel vaak maken jullie echt het 
verschil voor de leerling. Daarom willen we 
inwoners van Capelle laten weten hoe belangrijk 
dit werk is voor de samenleving.  

In de Week van het Nederlands, van 3 tot en met 
10 oktober willen we de taalcoach van het jaar 
bekendmaken. Er zullen drie kandidaten worden 
voorgedragen voor deze jaarlijks terugkerende 
prijs. We zullen onze eigen vrijwilligers vragen om 
een stem uit te brengen op een van de kandidaten. 
Daarnaast kan er ook gestemd worden via social 
media (Facebook en digitale kranten). Het doel van 
deze verkiezing is meer bekendheid te geven aan 
het vrijwilligerswerk en de inhoud ervan. 
Tegelijkertijd willen we de voorgedragen 
kandidaten en al onze andere vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet voor onze stichting. 
Meer nieuws hierover volgt via de mail en de 
website. 

Twee werelden ontmoeten elkaar 
 
Een initiatief van de Zonnebloem en de stichting 
Taalcoaching: ‘gasten’ van De Zonnebloem zijn 
vaak eenzaam en leerlingen van Taalcoaching 
snakken naar contacten met ‘Nederlandse’ 
mensen, o.a. om hun taal te verbeteren. Zo ook 
Joanne (een vrouw van 79) en Roya (een 
Afghaanse van 38 jaar). De eerste kennismaking 
vorige week  beviel zo goed, dat ze elkaar nu 
wekelijks gaan zien. Iedere taalcoach wordt 
uitgenodigd om zijn/haar leerling te stimuleren dit 
soort stapjes te zetten. Het hoeft geen grootschalig 
project te worden: iedere koppeling (dit was de 
derde) telt! 
 

Thema-avond laaggeletterdheid 

Op 7 september jl. organiseerde de gemeente een 
thema-avond laaggeletterdheid. 
De Bibliotheek aan den IJssel, Stichting Lezen & 
Schrijven en de gemeente zelf schonken daar 
aandacht aan alle facetten van het probleem. 
Stichting Taalcoaching liet in een korte presentatie 
zien welke rol zij speelt in dit verband. 
Zoals in andere grote steden, is het probleem van 
laaggeletterdheid in Capelle aan den IJssel nijpend. 
Extra alarmerend is, dat steeds meer jongeren 
laaggeletterd zijn. Per jaar verlaat 1 op de 10 
leerlingen de basisschool onvoldoende taalvaardig. 
25% van de 15-jarigen beschikt over onvoldoende 
leesvaardigheid en 68% van de Nederlandse 
jongeren van 14 jaar is onvoldoende digitaal 
vaardig. 

Taal leren volgens het ABCD-model 

Een filmje van Het begint met taal. Duurt een 

kleine 6 minuten. 

 

 

 

 

 

 

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

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

• Week van het Nederlands 3 t/m 10 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://d.docs.live.net/2ffc2fc5d1aebb8d/TC%20CAPELLE%20-%20Penningmeester/Nieuwsbrieven%20DOC%20en%20PDF/www.taalcoachingcapelle.nl
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-iedereen-actief-actieve-werkvormen-16-september-2020/
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-uitspraak-nt2-29-september-2020/
http://2014.archief.taaluniebericht.org/agenda/week-van-het-nederlands-2
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
https://youtu.be/JVZ2Ywkgo6w
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Twee koffie cadeau! 

Het aantal taalvragenden blijft groeien, dus ook onze 
behoefte aan gemotiveerde taalcoaches. Helpt u ons aan 
een gemotiveerde taalcoach, dan geven wij u graag twee 
koffiebonnen, te besteden bij Brownies & downieS. 
 

 
Wat kunnen we leren van 
Denemarken? 
 
Integratie in Denemarken – Erasmus+ studiereis ‘Taal & 
Toekomst’  
 
Wat kunnen we leren van de Deense aanpak op het 
gebied van integratie? En: hoe slagen Deense 
maatschappelijke organisaties erin een brede groep van 
vrijwilligers aan te spreken? Om een antwoord te vinden 
op deze vragen maakte Het Begint met Taal van 11 t/m 
14 november 2019 met steun vanuit Erasmus+ een 
studiereis naar Denemarken. Ze bezochten zeven 
organisaties in en rond Kopenhagen die zich 
bezighouden met de integratie van vluchtelingen en 
leerden veel over hun integrale aanpak bij de integratie 
van vluchtelingen en de rol van vrijwilligers. Karien van 
Buuren (Rijnbrink) ging ook mee en maakte een 13 
minuten durend filmpje van het inspirerende 
werkbezoek. 

 

 

Vertel ’s op Radio Capelle 

Radio Capelle is op woensdag 2 september gestart met 
het wekelijkse programma Vertel 's. Vele inspirerende, 
humoristische of ontroerende vertellingen liggen 
verscholen achter de Capelse voordeuren. Vertel 's is hét 
platform voor alle Capellenaren om hun verhaal te delen 
met de wereld. Het programma biedt troost maar ook 
inspiratie en verbondenheid.  
Radio Capelle is te beluisteren via 105.3FM in de ether, 
via de digitale kabel en online via radiocapelle.nl. 

 

 

 

 

 

Het zijn voor het grootste deel vrouwen, uit 39 landen. 
Niet een uit Nederland. 

Nieuwe indeling lees- en schrijfkast  

De lees- en schrijfkast in de bibliotheek (bij het 
Taalpunt) is opnieuw ingedeeld. Alle boeken zijn 
voorzien van nieuwe stickers en er zijn veel nieuwe 
boeken aangeschaft.  

Aan de ene kant van de kast staan de boeken op 
categorie: taalcursussen, boeken over Nederland, 
grammatica, woordenboeken, docentenmateriaal 
en Inburgering. 
Bij de categorie inburgering staan boeken die 
voorbereiden op de onderdelen KNM en ONA van 
het inburgeringsexamen. 
Er worden nog regelmatig boeken bijbesteld de 
komende tijd. Ook docentenmateriaal dat voor 
taalcoaches handig is! 

 

Aan de andere kant van de kast staan de 
leesboeken op niveau ingedeeld. Er is gebruik 
gemaakt van de niveau-aanduiding voor NT2-ers. 
(A1-B2) 

 

https://youtu.be/8RN_1r5wdfg
https://youtu.be/8RN_1r5wdfg
http://radiocapelle.nl/frequenties/
http://radiocapelle.nl/
https://youtu.be/8RN_1r5wdfg

