
 

Beste collega’s, 

 

Schoot het maar een beetje op, dat vaccineren. Zodra 

we in meerderheid beschermd zijn tegen het virus en 

zijn diverse mutaties, dan kunnen we hopelijk weer 

terug naar enigszins normaal. Stel je eens voor, weer op 

een zonnig terrasje van de zomer. Met je leerling of 

groepje in de bieb of een wijkhuis. Zonder noemens-

waardige beperkingen weer eens op vakantie…  

 

Voorlopig mogen we er alleen nog maar van dromen. 

Maar het komt er weer van, we houden moed! Tot die 

tijd zijn we voor onze taalcoachingactiviteiten aange-

wezen op Zoom, Whatsapp of soortgelijke stukjes tech-

niek. Wat fijn dat die bestaan! We worden er boven-

dien ook steeds meer bedreven in. En je weet het hè? 

Hulp nodig, vraag het ons! 

  

Wij wensen je veel success en bovenal gezondheid toe. 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

NL-Educatie meeting 
 
Woensdag 3 februari hebben we een presentatie gekregen over 
het nieuwe platform NL-Leert van NL-Educatie. Marco van Duin 
is projectleider en hij heeft ons alvast een inkijkje gegeven in dit 
platform. De gemeente Capelle heeft 130 licenties ingekocht en 
wij hopen ook een aantal enthousiaste leerlingen hiervoor aan 
te kunnen melden. Iedere deelnemer ontvangt een licentie voor 
de duur van 1 jaar en NL-Edcuatie houdt achter de schermen de 
vorderingen van de deelnemer in de gaten. Het is echt de be-
doeling dat de deelnemer intensief gebruik gaat maken van het 
online programma. De verschillende modules kun je alvast bekij-
ken via: 

 https://www.nltraining.nl/cursusaanbod/nlleert 

We krijgen op korte termijn nog meer informatie toegestuurd 
zodat we qua niveau kunnen bepalen voor welke leerlingen dit 
iets is. De doelgroep bestaat uit deelnemers die een taalbe-
hoefte hebben en inwoner zijn van Capelle aan den IJssel. Inbur-
geringsplichtigen kunnen ook meedoen, scholieren met een ISK 
tot 16 jaar kunnen deelnemen, ouders van scholen, kwetsbare 
groepen, deelnemers die al een informeel taaltraject volgen. 
Vereiste is dat iemand digitaal vaardig is en de beschikking heeft 
over een laptop, pc of smartphone. Op korte termijn volgt nog 
meer informatie over hoe wij als taalcoaches hiermee aan de 

slag kunnen. 
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 25 feb. 13-14 uur Webinar Spreektaal 3 

 1 mrt. 15-17 uur Online training Taalcoaching voor praktijk-
leerders 

 3 mrt. 19-20 uur  Webinar Woordenschat vergroten en vra-
gen stellen 
 
 

 Enkele nieuwe tips van en voor taalcoaches 

 Ons lesmeteriaal en nuttige websites (update) 

Agenda 
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Onze bibliotheek blijft dus helaas ook nog een poosje dicht. Maar 
wist je dat je er toch nog wel boeken kunt lenen? Door te reser-
veren en af te halen! En voor allerlei activiteiten blijven ze online 
“gewoon”open! 

Bekijk  hier de agenda van de bibliotheek. 

Nieuw op onze website 

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,  

Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl 

 

Claire volgt Truus op als coördinator 
    
Onze coördinator Truus Meijer draagt haar portefeuille over aan 
Claire Janson. Truus blijft wel enthousiast als taalcoach door-
gaan. Wij danken Truus hartelijk voor al haar inspanningen als 
coördinator en wensen Claire veel succes toe! 

Lesgeven op afstand 

Je wilt het graag maar weet niet 
hoe? Wij helpen graag! Meld 
het  de administratie en zij ne-
men contact met je op! 

Deelnemers aan de presentatie 

mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.nltraining.nl/cursusaanbod/nlleert
https://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-spreektaal-25-februari-2021/
https://www.hetbegintmettaal.nl/online-training-taalcoaching-voor-praktijkleerders/
https://www.hetbegintmettaal.nl/online-training-taalcoaching-voor-praktijkleerders/
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuw-webinar-woordenschat-vergroten-en-vragen-stellen-woensdag-3-maart/
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuw-webinar-woordenschat-vergroten-en-vragen-stellen-woensdag-3-maart/
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tips-van-en-voor-taalcoaches
https://www.taalcoachingcapelle.nl/handige-websites
http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/Coronamaatregelen.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/Coronamaatregelen.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/collectie-activiteiten/activiteiten.filter.html?l=metatags-activity-location%3Aaan-den-ijssel%2Fonline
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/collectie-activiteiten/activiteiten.filter.html?l=metatags-activity-location%3Aaan-den-ijssel%2Fonline
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/collectie-activiteiten/activiteiten.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/Coronamaatregelen.html
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl


 

  

 

 
Marion Skoko is deze maand de taalcoach in beeld. 

Nadat haar man was overleden wilde Marion graag vrij-
willigerswerk gaan doen. Sinds twee jaar werkt ze dan 
ook als vrijwilliger bij Taalcoaching. Via haar buurvrouw 
is ze bij ons terecht gekomen en ze heeft taal altijd leuk 
gevonden. Haar man was een Kroaat en hij is op zijn 
25e naar Nederland gekomen. Hij sprak wel Engels en 
Duits, maar geen Nederlands. Dus zodoende weet ze 
uit ervaring hoe lastig het is om in een land te wonen 
waar je de taal nog niet spreekt. Marion heeft twee 
zoons. Eén zoon woont in Bahrein en via hem krijgt ze 
challenge opdrachten in het Engels om meer bewust-
zijn te creëren.  Daarom zat ze vóór corona ook op En-
gelse les.  Ze vindt het leuk om te blijven leren en te 
zingen in een koor. Haar andere zoon woont gelukkig 

dichtbij en is getrouwd met een Kroatische vrouw. Haar 
schoondochter woont inmiddels 20 jaar in Nederland 
en spreekt perfect Nederlands. Marion ging vóór coro-
na regelmatig naar Kroatië en deze taal spreekt ze ook. 
Als taalcoach is het ontzettend leuk als je een enthousi-
aste leerling hebt. Ze bereidt zich altijd goed voor op de 
lessen, want als ze ergens voor gaat dan doet ze dat 
voor 200 procent. Vanwege gezondheidsproblemen 
doet ze het iets rustiger aan met haar activiteiten en ze 
houdt zich ook goed aan alle coronaregels. Knuffelen 
met haar kleinkinderen zit er helaas voorlopig niet in. 
Met haar eigen leerling (een jonge moeder) heeft ze 
inmiddels een band gekregen en ook haar dochtertje 
helpt ze weleens met haar huiswerk. Marion vond het 
altijd erg leuk om met haar leerling in de bibliotheek af 
te spreken. Hopelijk kan ze hier snel weer terecht.  

TOTA wordt MATCH 
 
Misschien weten veel van onze taalcoaches niet wat TOTA is. Het 
is de applicatie die wij sinds jaar en dag gebruiken om o.a. de 
vrijwilligers te koppelen aan de leerlingen en om de vrijwilligers– 
en leerlingenbestanden te administreren. De ontwikkelaar van 
de applicatie is onze partner Het begint met Taal.  
TOTA kan in principe ook gebruikt worden door de taalcoaches 
om de vorderingen met hun leerlingen bij te houden. Of liever 

“kon”, want TOTA is haast verleden tijd. De 
mogelijkheden bleken te beperkt en de 
toepassing voor de taalcoach onvoldoende 
gebruiksvriendelijk.  
 
Ergens in de maand maart wordt TOTA 
vervangen door MATCH. De werkzaamhe-
den van onze administratie zullen hiermee 

niet radicaal wijzigen, maar de taalcoaches en de leerlingen mer-
ken er wel wat van. Zo krijgen zij om de drie maanden een mail 
toegestuurd, met het verzoek aan te geven hoe zij de lessen 
ervaren. Die informatie kan heel simpel in de vorm van een smi-
ley worden gegeven, maar een tekstuele toelichting kan er ook 
bij. Die informatie komt terecht bij de coördinator, die op zijn of 
haar beurt zo nodig in actie kan komen. Niet alleen wij, maar ook 
onze subsidieverstrekker vindt deze gegevens heel belangrijk en 
wij zien er dan ook op toe, dat ze daadwerkelijk worden ge-
stuurd. Omdat het nauwelijks moeite kost vertrouwen we erop 
dat het bij jou niet op bezwaren stuit… Bijkomend voordeel is, 
dat het de taak van onze coördinatoren verlicht.. 

MATCH is nog niet helemaal klaar. Bovendien zullen er nog 
verbeteringen worden aangebracht na implementatie. Uiteraard 
houden wij je op de hoogte! 
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Twee promotie-spotjes 
Taalcoaching Capelle  
Delen mag! Graag! 

 

 

Bereid je vast voor op de online Lente-PubQuiz! 

Het doet ons genoegen je te mogen aankondigen, dat er 
weer een online PubQuiz zit aan te komen. Dit vanwege 
het succes van onze eerste, begin januari. Vermoedelijk 
zal het feestje plaatsvinden rond het begin van de lente. 

Marion (2e van links) te midden van trotse collega’s 

Er komt een nieuwe website aan 
 
Onze website hebben wij allemaal wel enkele keren be-
zocht. Wij vonden dat het tijd werd om hem aan te passen 
aan de eisen des tijds; een modernere uitstraling, meer 
mogelijkheden. Daarom hebben wij eind vorig jaar beslo-
ten om onze internet host te vragen een nieuwe website 
voor ons te bouwen. Daar gaat natuurlijk wat tijd in zitten. 
We houden je op de hoogte! 

 Taalcoaching op afstand 
De complete webinar 

 Kletsmaatjes 
van HBMT 

http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tips-van-en-voor-taalcoaches
https://youtu.be/PMg21e4Sj4k
https://www.youtube.com/channel/UCyFc9AZ67sRq6akeRSR58-w/featured
https://youtu.be/EFVgi3fCL1s

