
Pubquiz 10 maart bij Brownies & Downies  
(onder voorbehoud)  

Nu we weer wat meer mogen lijkt het ons een  goed idee om 
de vorige maand afgelaste online Pubquiz een nieuwe kans te 
geven, maar dan weer als vanouds bij Brownies & Downies! 
Uiteraard onder voorbehoud van belangstelling en corona-
maatregelen. Wil je erbij zijn: donderdag 10 maart, vanaf 
19:30. Je moet je wel aanmelden bij de administratie!  

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,  

Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl 
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Het Begint met Taal grijpt het begin van het jaar graag 
aan voor iets heel belangrijks: een oproep om… te gaan 
winkelen! Neus 100% coronaproof rond (zonder af-
spraak!) in het uitgebreide aanbod voor taalvrijwilligers. 
In de HBMT-‘winkel’ vind je handige materialen en trai-
ningen om direct mee aan de slag te gaan. 
 
Met al dit aanbod kun jij je taalcoaching op een leuke en 
effectieve manier inrichten. Neem dus snel een kijkje; 
eerst in de speciale thema-nieuwsbrief en daarna in 'de 
winkel' van HBMT. Bepaal dan welk item je de komende 
tijd (beter) wilt benutten voor je taalcoaching. Ben je 
coördinator? Wijs je vrijwilligers dan vooral op het aan-
bod! Je helpt ze er enorm mee.   
Neus, en vind o.a. de volgende interessante en leerzame 
onderwerpen: 
 
E-learnings voor leergierige vrijwilligers 
Je vindt ze allemaal op het extranet. 
 
Gezonde taal: goed voorbereid naar de dokter 
Alle modules zijn te downloaden op extranet. 
 
Nooit meer stilte dankzij SpreekTaal 
SpreekTaal vind je op extranet. Houd ook de agenda van 
HBMT in de gaten, want ze organiseren regelmatig webi-
nars over hoe je SpreekTaal inzet. 
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Hoe kom ik in Extranet? Deze vraag krij-
gen we vaak. Je kunt het vinden op de 
beschermde pagina’s van onze website. 
Daar kom je natuurlijk ook niet zomaar 
in. De administratie kan je helpen!  

 

 

Hij staat weer tjokvol nuttige en waardevolle informatie, de 
agenda van onze bibliotheek. Loop er even doorheen en doe 
er je voordeel mee! 

Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
De maand februari staat bij de bieb daarom in het teken van 

de verkiezingen. In haar nieuwsbrief alles over stemmen. 

Boeken niet meer in gebruik? Terug naar administratie! 
We hebben de beschikking over veel boeken en lesmateriaal, 
maar zeker niet onbeperkt. Heb jij of heeft je leerling nog boe-
ken e.d. die je niet meer gebruikt, lever ze dan in bij de admi-
nistratie. Bij afwezigheid kun je ze op de ronde tafel bij de deur 
van ons kantoor leggen. Plak er een stickertje op met je naam, 
zodat we weten van wie ze komen. Stickertjes en pen liggen op 
de tafel. Lekker makkelijk! 
Gestopt met je leerling? Afmelden bij de administratie!
Als je het traject met je leerling, om welke reden ook, hebt 
beëindigd, meld dit dan aan de administratie en lever de boe-
ken in. Helaas komt het nl. voor, dat taalcoaches en leerlingen 
niet meer actief zijn met elkaar, terwijl ze volgens onze admi-
nistratie nog volop bezig lijken te zijn met de lessen. 

 

Do 10 maart, 19.00 uur: Pubquiz  

Wo 6 apr.: Praathuis    
Di 3 mei: Praathuis          v/a 15.30 uur 
Do 2 juni: Praathuis           alles bij Brownies & Downies 

 

- Wethouder Wilson op de (digitale) koffie 
- Wet Inburgering in vraag en antwoord (Divosa) 
- Schoolgaande jongeren en inburgering (Divosa) 

Agenda van Taalcoaching Capelle 

Op onze website 

 

       Niet vergeten!  

         Belangrijk: 
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https://taalcoachingcapelle.nl/2022/02/08/handreiking-schoolgaande-jongeren-en-inburgering-vanaf-2022/


 

  

 

 
Alma Wonokromo is al vrijwilliger sinds 
2017. Ze is bij Taalcoaching terecht geko-
men via de website van de bieb. Ze was op 
zoek naar vrijwilligerswerk waarbij ze iets 
kon betekenen voor de medemens. Het 
vrijwilligerswerk heeft haar veel gebracht. 
Alma heeft veel geleerd over andere cultu-
ren. Hun (eet)gewoontes, hun beleving van 
familie en het samenleven in familiever-
band.  

Sommige van haar leerlingen hebben kinderen hier op school zitten 
en daar leren ze veel van. Soms ontbreekt het bij leerlingen aan 
motivatie. Met één leerling is ze gestopt, dat was te veel handen- en 
voetenwerk en dat werd niet beter. 

Op dit moment heeft Alma twee super gemotiveerde leerlingen en 
dat is leuk lesgeven. Eén leerling komt uit Turkije en de andere uit 
China. Met een aantal oud-leerlingen heeft ze nog steeds contact. 
Ze vindt taalcoaching erg leuk en een nuttige besteding van haar 
vrije tijd. 

Tips voor nieuwe taalcoaches heeft Alma wel. Maak de eerste les 
goed kennis met elkaar. Waar komt de leerling vandaan en hoe lang 
is hij/zij al in Nederland en—erg belangrijk— waarom wil iemand 
Nederlands leren? Zijn ze bezig met het inburgeringsdiploma?  

Bij het niveau van de leerling zoekt ze dan boeken bij de administra-
tie. Haar eerste leerling was een jongen uit Eritrea. Hij noemde Al-
ma "mijn docent". In het begin was het heel moeilijk lesgeven, maar 
uiteindelijk heeft hij toch zijn inburgeringsdiploma gehaald. Hij was 
er erg trots op en Alma was ook erg trots dat ze hier een bijdrage 
aan had kunnen leveren. Het geeft veel voldoening om mensen te 
helpen zodat ze zich in de samenleving kunnen redden. 

Alma vindt het belangrijk dat leerlingen zich eerst verstaanbaar ma-
ken en pas veel later komt de grammatica om de hoek. 

Het belangrijkste is dat ze zich in de Nederlandse taal kunnen red-
den. 

In de coronaperiode heeft Alma contact gehouden met haar leer-
lingen via Whatsapp en videobellen. Met een leerling uit Jordanië 
werkte ze via videobellen uit een leerboek. Dat ging erg goed. Ze 
hoopt dat nog meer mensen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk 
via Taalcoaching want het is erg leuk om te doen. 

Sprookjes van Andersen in 
het Nederlands en Chinees 

Het aantal Chinese taalvragers dat van onze dien-
sten gebruikmaakt is groeiende. Voor de taalcoa-
ches die met hen werken hebben we enkele 
exemplaren van deze boeken aangeschaft. We 
zijn benieuwd naar jullie reac-
ties! 

De uitgeverij heeft aangekon-
digd ook dergelijke uitgaven 
voor het Arabisch en Pools te 
willen uitbrengen. Bij voldoen-
de belangstelling zullen we die 
in onze collectie opnemen. 

Kom jij boeken tegen die je het 
aanschaffen waard vindt, laat 
het ons dan weten. 

Kun jij er nog een leerling bij hebben ... 

… omdat we momenteel veel meer leerlingen op de wachtlijst 
hebben staan dan er taalcoaches beschikbaar zijn? 

Vind jij het leuk om (ook) een groepje te begeleiden? 

Ook naar die enthousiaste vrijwilligers zijn wij naarstig op zoek! 

Ken jij in je kennissenkring misschien iemand ...  

… die je wel enthousiast kan maken om taalcoach te worden bij 
een leuke club als Taalcoaching Capelle? 
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De bibliotheek schrijft: “John 
Riper woont al 36 jaar in 
Capelle, maar is geboren in 
Rotterdam. Hij schreef een 
mooi boek vol herinneringen 
aan zijn jeugd, zijn schoolja-
ren, zijn werkzame leven en 
zijn leven als gepensioneer-
de.” 

een kijkje in de herinneringen, de kennis, het harten-
leed, de emoties en gedachten van John Ripers ‘drukke 
hoofd’. Met dit boek heeft hij ‘een kopietje’ willen ma-
ken van wat er zoal in zijn grijze cellen is opgeslagen, 
voor zover dat mogelijk is natuurlijk: een back-up op 
papier. Het boek is opgedragen aan zijn ouders en zijn 
helaas veel te jong overleden vrouw Karin, aan wie ook 
enkele hoofdstukken van het boek zijn gewijd.” 

Je kunt het boek ook lenen bij onze bibliotheek         Dank je! 

  Belrondje coördinators 

Binnenkort kun je een telefoontje krijgen van je coör-
dinator. Hij of zij wil graag weer eens persoonlijk van je 
horen hoe het vrijwilligerswerk bij Taalcoaching je 
bevalt en of je misschien ideeën of suggesties hebt. 

WE HEBBEN JE HULP NODIG... 
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