
 

 

En het werd zomer!  

Zijn wij van de redactie de enigen die niet op vakantie zijn? Je 
kunt je haast niet aan die mening onttrekken als je je op straat 
begeeft… Om die reden ook geen taalcoach in beeld deze keer, 
maar op die plek aandacht voor enkele van de nieuwe, nuttige 
aanwinsten in onze collectie lesmaterialen. Kom weer eens 
kijken in de kast bij onze administratie; voor elk niveau taal-
leerling hebben we wel geschikte materialen. Niet alleen boe-
ken, maar nu ook taalspelletjes! Daarover meer in de volgende 
nieuwsbrief. En hebben we tóch niet wat je zoekt of nodig 
denkt te hebben? Geef het door op kantoor of stuur een mail. 
Wij proberen er vervolgens een mouw aan te passen! 

Ben je op vakantie of ga je nog?  Geniet ervan! Niet op vakan-
tie? Genoeg te doen in de buurt. Kijk maar op blaadje 2. 
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Week van lezen en schrijven 

Tijdens de Week van Lezen en Schrij-
ven - dit jaar van 8 t/m 14 september 
- wordt samen met honderden ge-
meenten, bibliotheken, ziekenhuizen 
en vrijwilligersorganisaties extra aan-
dacht gevraagd voor het verminde-
ren en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 mil-
joen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of reke-
nen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan 
met een computer, smartphone en tablet. 

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,  

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

 

 
Hoe oefen je de uitspraak met je nieuwkomer? 
(Met tips!) 
 
Verstaanbaar spreken is belangrijk in elk gesprek, want als je ie-
mand niet goed verstaat, stokt de communicatie. Maar verstaan-
baar Nederlands spreken is niet iets dat een anderstalige in een 
paar uurtjes leert. Het is een proces, dat begint bij het horen van 
patronen in de nieuwe taal. Hoe begeleid je daarbij als taalvrijwil-
liger? Hoe kun je je nieuwkomer op een realistische en haalbare 
manier helpen met het verbeteren van zijn of haar verstaanbaar-
heid? Welke oefeningen kun je doen? In dit artikel vertelt expert 
Marieke Goedegebure hoe je dit kunt aanpakken.  
 

Hoe kun je bij taalcoaching met praktijkopdrachten werken? 
 
Als taalvrijwilliger probeer je natuurlijk zo goed mogelijk aan te 
sluiten op de oefenvraag van de nieuwkomer(s) die je coacht. 
Allerlei ondersteuningsmateriaal helpt je daarbij, zoals e-
learnings, webinars en oefenmaterialen zoals SpreekTaal. Daar-
naast gebruik je vast ook je eigen creativiteit. Wij denken graag 
met je mee! Vandaag de vraag: hoe kun je bij taalcoaching met 
praktijkopdrachten werken?  Dit artikel geeft daar antwoord op. 

Bijeenkomst “Leren van elkaar” 

Maandagmiddag 20 juni komen 4 taalcoaches bijeen in de 
bibliotheek. Zij hebben gereageerd op het aanbod van de 
stichting Taalcoaching om van en met elkaar te leren over 
taalcoaching. Alle 4 hebben zij uiteenlopende lesnemers, 
variërend van een deelnemer die al 22 jaar in Nederland 
woont en nu beter Nederlands willen leren spreken, tot 
een expat die vanwege een klein kind nu de noodzaak ziet 
om toch maar Nederlands te  leren. 

Alle 4 vinden zij het leuk om te doen. Wel heeft bij een van 
de taalcoaches de corona het lesritme verstoord. Maar dit 
wordt weer opgepakt. Ook komt het verbeteren van de 
deelnemer aan bod.  

Wanneer en hoe doe je dit zonder dat de deelnemer dicht-
klapt? In hoeverre kan je ingaan op een uitnodiging van de 
deelnemer om samen koffie te drinken? 

Al deze zaken en nog meer zijn aan bod gekomen. Voor 
een eerste keer was het best wel geslaagd. De dames wil-
len dan ook wel een aantal keer per jaar( 3-4) in deze sa-
menstelling bijeenkomen.  En van gedachten wisselen over 
hun taalcoachingspraktijk.  

De tijd vloog voorbij.  

Theo Dirks  

 

Komende Praathuizen dit jaar: 

Donderdag, 1 september                                                                     
Dinsdag, 1 november                 aanvang 15.30 uur 
Vrijdag, 2 december                    bij Brownies & Downies 

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

Vrijdagavond 7 oktober: de PubQuiz! Ook bij B&D! 

Agenda  
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mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/week-van-lezen-en-schrijven
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/week-van-lezen-en-schrijven
https://www.hetbegintmettaal.nl/uitspraak-oefenen-met-nieuwkomer/
https://www.hetbegintmettaal.nl/praktijkopdrachten-oefenen-bij-taalcoaching/
https://onzetaal.nl/taalloket/komkommertijd
https://youtu.be/vM0p9UFFdUs


 

 

 

  

Welzijn Capelle 

Wat is er te doen in Capelle? 

Bibliotheek aan den IJssel 
Alle activiteiten 
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Op donderdag 2 juni en maandag 4 juli was 
het ouderwets gezellig en druk in het maan-
delijkse Praathuis. Op beide data verzamel-
den zich ruim dertig taalcoaches op het zon-
nige terras van Brownies & Downies. om on-
derling bij te praten, ervaringen uit te wisse-
len en van het mooie weer te genieten, met 
een drankje en een bitterballen. Op 4 juni 
werd er door voorzitter Harrie Sprengers kort 
stilgestaan bij het afscheid van Toos Persoon, 
die 10 jaar als taalcoach met een grote ver-
scheidenheid aan leerlingen actief is geweest 
en die nu vanwege haar leeftijd besloten 
heeft een stapje terug te doen. Tegelijkertijd 
kon hij 4 nieuwe taalcoaches welkom heten 
die voor het eerst naar het Praathuis waren 
gekomen.  

Vanwege de vakantieperiode slaan we in 
augustus een keer over, maar op donderdag 
1 september is er weer een Praathuis. Of het 
dan weer op het terras kan, hangt natuurlijk 
van de weergoden af. Maar binnen is het ook 
reuzegezellig! 

De zon schijnt weer in ons Praathuis 

 

NU BESCHIKBARE 

NT2TaalMenu 

Een website tjokvol oefeningen voor niveaus A1 

t/m B2. Overzichtelijk en gratis! 

TIP

https://watisertedoenincapelle.nl/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/activiteiten.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://www.welzijncapelle.nu/
http://www.nt2taalmenu.nl

