
 

Verbeter met Truus en Theo de interactie met 
onze cursisten 
 

Als aanvulling op onze gezellige Praathuis-bijeenkomsten, 
gaan Truus en Theo op maandag 20 juni van 14.45-16.15 uur 
in de Van Capellenzaal in de bieb een bijeenkomst organiseren 
waar dieper wordt ingegaan op de inhoudelijke kant van taal-
coaching. 

Truus Meijer werkt al sinds 2015 bij Taalcoaching en heeft 
veel ervaring opgedaan in het begeleiden van leerlingen en 
coaches. 
Theo Dirks is NT2-docent en werkt al sinds 2014 bij Taalcoa-
ching als taalcoach en coördinator voor de groepen. 

Samen met 8 taalcoaches willen zij de mogelijkheden bekijken 
om de interactie met cursisten te verbeteren. Dit gaan ze 
doen door met de groep situaties te bespreken waar je in de 
praktijk tegenaan loopt. Wat zijn de aandachtspunten waar je 
op kunt letten: het definiëren van het probleem, blijven door-
vragen, wat zijn mogelijke oorzaken, wat is het echte pro-
bleem en welke actie is er nodig. Daarna pas een evaluatie. 

Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan cultuurver-
schillen, verschillende leerstijlen, wat is de motivatie 
(intrinsiek en extrinsiek), welke werkdoelen kun je afspreken, 
hoe hou je contact (zakelijk/privé) en geef je thuisopdrachten 
mee. 

Voldoende stof om te bespreken onder leiding van Truus en 
Theo. 

Heb je interesse om mee te doen? 

De eerste 8 taalcoaches die zich aanmelden bij onze admi-
nistratie kunnen met deze training meedoen. 
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Ook de komende tijd weer volop activiteiten in de biblio-
theek. Kijk hier— er staat vast  iets bij voor jou of je leer-
ling! 

 
 

Komende Praathuizen dit jaar: 

Donderdag, 2 juni 
Maandag, 4 juli 
Donderdag, 1 september          bij Brownies & Downies 
Vrijdag, 7 oktober                       aanvang 15.30 uur 
Dinsdag, 1 november 
Vrijdag, 2 december 

8 t/m 14 september: Week van Lezen & Schrijven 

Agenda 
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Ja, hij komt er echt aan! 

Het bestuur heeft besloten, om de lang verwachte Pubquiz 

uit te stellen tot het najaar. 

 Boeken niet meer in gebruik? Terug naar administratie! 

 Gestopt met je leerling? Afmelden bij de administratie! 

Dringend Kletsmaatjes gezocht door Het Begint 
met Taal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment wachten honderden nieuwkomers op een 
Kletsmaatje. Men heeft zelfs een aanmeldstop moeten instel-
len voor nieuwkomers, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. 
Dat kan en mag toch eigenlijk niet?  Heb je zin en tijd om naast 
je activiteiten voor Taalcoaching Capelle wekelijks een uurtje 
online te kletsen, meld je dan snel aan. Zie je voor jezelf geen 
mogelijkheid? Deel dan alsjeblieft onderstaande oproep in je 
netwerk of deel je eigen oproep: je gunt hun toch ook zo'n 
leuke Kletsmaatjes-ervaring?   

Draag je badge in de bibliotheek! 

Wij hebben allemaal een naambadge gekregen om her-
kenbaar te zijn. Niet alleen voor onze leerlingen en voor 
elkaar, maar zeker ook voor de medewerkers van de bi-
bliotheek.  
Door de badge te dragen kan het het personeel van de 
bieb ons onderscheiden van “vreemde snuiters”. Dat is 
belangrijk als we bijvoorbeeld van het personeelstoilet 
gebruikmaken of in de keuken moeten zijn (die we na-
tuurlijk altijd ‘spic en span’ achterlaten). Dank je voor je 
medewerking. Badge vergeten? Bij onze administratie 
kun je even een tijdelijke badge lenen, 

TIP! Nederlands leren met NT2TaalMenu 

Een website tjokvol oefeningen voor niveaus A1 t/m B2. 

Overzichtelijk en gratis. Oké, wat reclames ertussen, maar 

daar klik je makkelijk doorheen. Aanrader! 

mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
http://www.taalcoachingcapelle.nl/
http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/ingang/volwassenen/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://match.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/kletsmaatjes/vrijwilliger
http://www.kletsmaatjes.nl
http://www.nt2taalmenu.nl


Dank je, Toos! 
 

Tien jaar lang, ja je leest het goed, heeft Toos Persoon zich ingezet 
als taalcoach voor onze organisatie. Het kan dus ook niet anders, 
dan dat Toos er altijd plezier in heeft gehad om mensen te helpen 
met taal. Eens had ze een leerling die niet mee bleek te kunnen in 
de normale les. Toos gaf het niet op en ontdekte dat de leerlinge 
woordblind was. Daarna heeft ze haar op een andere manier goed 
kunnen helpen. 

Nu vindt Toos het tijd om er een punt achter te zetten. Toos, een 
dikke pluim voor je inspaningen voor Taalcoaching. We willen je 
heel hartelijk bedanken en wensen je heel veel geluk toe zonder 
taalcoaching. Hopelijk blijven we je af en toe nog zien!  

 

  

 

 
Wil Vrolijk is geboren in Den Haag en op-
gegroeid op Scheveningen, dat toen nog 
een dorps karakter had. Ze woonde vlakbij 
de boulevard en opgroeien aan het strand 
was fijn. Haar vader zat op de logger; drie                                                     
weken weg en dan twee dagen thuis. Dat 
was niet altijd prettig: haar moeder stond 
er voornamelijk alleen voor met de kin-
deren. Als haar vader thuiskwam was het 
wel altijd feest. 
  

Toen Wil inmiddels werkte bij de administratie van de Haagse gemeen-
tepolitie, zocht zij daar een woning om op zichzelf te gaan wonen, 
hetgeen maar niet lukte. Achteraf bleek haar inschrijving bij de wo-
ningbouwvereniging abusievelijk ongedaan te zijn gemaakt. 
Na enige tijd kreeg Wil een andere baan bij de gemeente Den Haag, op 
de afdeling onroerendgoedbelasting. Daar heeft ze een cursus make-
laardij gedaan en uiteindelijk kwam ze op de afdeling taxaties terecht, 
waar ze meer inzicht kreeg in de onroerendgoedmarkt. Met de zo 
opgedane kennis, besloot ze om een huis te gaan kopen. Na meerdere 
woningen bekeken te hebben kwam ze uiteindelijk via een advertentie 
in Capelle terecht. 
Inmiddels woont Wil al veertig jaar met veel plezier in dit huis. Ze is 
altijd in Den Haag blijven werken, later voor de afdeling Publiekszaken, 
voor welke ze de  financiële administratie deed tot haar pensionering 
in 2016. 
     

Taal heeft altijd Wils interesse gehad. In de trein ontmoette ze eens 
een Syrisch meisje. Ze stond ervan versteld hoe goed die Nederlands 
sprak. Naast naar school gaan, bleek zij te worden ondersteund door 
vrijwilligers. Dat trok Wils belangstelling: via de vrijwilligersbeurs in de 
Vijverhof is zij toen bij Taalcoaching terechtgekomen. Gezien haar 
achtergrond vroeg Ria Hoes haar of ze, naast taalcoach worden, ook 
belangstelling had om op de administratie te werken. Zo werd zij zo-
wel taalcoach als vrijwilliger op de administratie! 
Vooral het lesgeven vindt ze erg leuk. Wil heeft leerlingen gehad uit 
Syrië, Turkije, Hongarije, Gambia en China. Ze helpt nu een Chinees 
echtpaar met een kind van twee jaar. 
Tijdens corona is Wil ziek geworden. Zij heeft een gezichtsverlamming 
gehad aan de linkerkant van haar gezicht, waardoor haar gehoor links 
volledig weg is. Vroeger sprak ze altijd met haar leerlingen af in de 
bibliotheek, maar sinds haar gehoorprobleem is dat te lastig. Daarom 
geeft ze nu bij het echtpaar thuis les. Zij wonen bij haar om de hoek. 
 

Wil heeft ook vrijwilligerswerk gedaan in de Vijverhof, maar door haar 
slechte gehoor is ze daar voorlopig mee gestopt. 
Naast al haar vrijwilligerswerk is ze ook nog mantelzorger voor haar 
broer, voor wie zij ook zijn administratie verzorgt. Hij woont nu in een 
beschermde woonomgeving. Wil heeft er drie jaar over gedaan om dit 
voor elkaar te krijgen, wat haar heel veel energie heeft gekost. Ze kan 
zich dan ook goed voorstellen, dat mensen in soortgelijke situaties 
radeloos worden en de neiging krijgen de hulpverlener bij wijze van 
spreken over zijn bureau te sleuren… 
 

Tips voor nieuwe taalcoaches: Luister goed naar wat een leerling wil. 
De meeste leerlingen die Wil heeft gehad waren gemotiveerd. Leer-
lingen die niet gemotiveerd zijn of (te veel) psychische problemen 
hebben, daar zou ze zelf niet te lang mee doorgaan. Je merkt vrij snel 
of er een klik is met je leerling. En als die klik er is, dan is taalcoaching 
niet alleen nuttig maar ook een heel prettige vrijetijdsbesteding! 
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Kunstuitleen Capelle - óók in de bibliotheek! 

Als onderdeel van de Kunstkring Capelle, huist de kunstuitleen, 
evenals wij, in de bibliotheek aan het Stadsplein. Ben je op zoek 
naar een mooi kunstwerk voor thuis of op kantoor? Ga dan eens 
kijken, als je toch in de buurt bent!  De openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek de website voor 
meer informatie. 

Statushouders lopen groter risico op langdurige financi-
ële problemen | Nationale ombudsman 

Lees het artikel op de website van de Nationale Ombudsman. 

https://www.welzijncapelle.nu/index
https://kunstuitleencapelle.nl/
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-langdurige-financiele-problemen
https://taalcoachingcapelle.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatie-FLyer-Nltraining-gratis-online-leren.pdf

