
Nieuwe video van Het begint met taal 

Wetenschappelijk onder-
zoek toont aan dat het leren 
van een tweede taal het 
meest succesvol is als je 
taalles combineert met 
oefenen in de praktijk. Be-
kijk hier de nieuwe video. 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

 
• Agenda Wat is er te doen in Capelle 
• Agenda Bibliotheek aan den IJssel 
 
Donderdagavond 5 januari, vanaf 19.00 uur: 
Nieuwjaarsreceptie bij Brownies  & Downies 

De receptie is dus, zoals gebruikelijk, ‘s avonds. We wijzen hierop, omdat 
sommigen het vermoeden hadden dat het in de middag zou zijn. Enne… 
Draag je badge alsjeblieft. 
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Het bestuur en de administratie wensen  
alle vrijwilligers en externe relaties  

van Taalcoaching Capelle bijzonder mooie  
kerstdagen en veel voorspoed in het nieuwe jaar toe! 

De november-nieuwsbrief van Het Begint Met Taal 
vol nuttige informatie vind je hier. 

      Taaly.nl: Taal speel je met z’n twee 
Zeven jaar geleden vluchtte Shadi Alhakimi van Jemen naar Neder-
land en merkte hij hoe moeilijk het is om een taal te leren. Niet alleen 
omdat Nederlands moeilijk is, maar als je in een azc woont mag je 
niet studeren. Hij ontwikkelde Taaly om het oefenen van het Neder-
lands laagdrempeliger te maken. 

Taaly is een 1-op-1 oefenplatform dat nieuwe Nederlanders verbindt 
met locals door de Nederlandse taal te oefenen met videobellen. Het 
doel is dat zij uiteindelijk met iedereen kunnen communiceren en hun 
plek in de samenleving vinden.  

Ga naarTaaly 

 

 

 

 

 

 

 
Het jaar is weer bijna om. Een jaar dat begon met versoepelingen na 
een strenge lockdown en waar corona steeds verder op de achtergrond 
leek te raken. We kunnen weer zonder maskertjes ons ding doen en dus 
ook weer onze lesjes geven! We zijn nog niet van corona af, dus voor-
zichtigheid blijft geboden, maar de maatschappij kan weer draaien...  

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar niet alleen actuele informatie, 
maar ook uitnodigingen: zo is er het pianoconcert bij Rein Sakko thuis. 
Rein is niet alleen een voortreffelijke pianist, maar het is bij hem thuis 
ook erg gezellig. En natuurlijk onze altijd geslaagde Nieuwjaarsreceptie  
op donderdagavond 5 januari. Voor beide evenementen moet je je wel 
van tevoren aanmelden. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden de presentjes uitgereikt, als blijk 
van waardering voor jullie inzet. Mocht je niet aanwezig zijn, dan kun je 
het cadeautje later in het kantoor afhalen. 

Alle trainingen CapelleDoet gratis! 
 
Ook in 2023 kunnen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en inwoners 
van Capelle aan den IJssel weer trainingen bij het Kenniscentrum 
volgen. Nu helemaal gratis! Voor iedere vrijwilliger is er wel iets 
interessants. Van Omgaan met dementie tot Fake news en hoe je dat 
herkent. Ook medewerkers van de gemeente delen dit keer hun 
kennis, en wel in de workshops Basiscommunicatie, Social media en 
Fondsenwerving.  

Ga naar het programma 1e kwartaal 2023 

Beste collega’s, 

Huisconcert Rein Sakko 

Op 23 januari a.s. geeft Rein Sakko (zij die deel-
genomen hebben aan onze pub-quizjes kennen 
hem wel), bij voldoende belangstelling een pia-
noconcert bij hem thuis aan de François Nivard-
straat in de wijk Prinsenland te Rotterdam.  Het 
concert is exclusief voor onze taalcoaches en de 
aanvangstijd is 15.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmel-
den bij Monique de Laat. 

 
Is jouw deelnemer toe aan een volgende stap?  

Kijk dan eens naar het nieuwe online platform RefugeeWork. Op dit 
nationale platform kunnen werkzoekenden in hun eigen taal een 
profiel aanmaken. Werkgevers zien een vertaalde versie en kunnen 
op basis van competenties de juiste match vinden. Dit is een sa-
menwerkingsverband tussen VluchelingenWerk Nederland en Start 
Foundation.  

Het bestuur 

Ergens anders dan in de bibliotheek?  
Komt het jou of je leerling beter uit om op een andere locatie dan in 
de bibliotheek aan het Stadsplein te lessen? Ook in de Huizen van de 
Wijk in Capelle kun je mogelijk terecht om met je leerling(en) te gaan 
zitten. Je moet je wensen wel eerst aan ons kenbaar maken; dan 
proberen wij het te regelen. 

De nieuwsbrief bevat veel 
links naar internet. Deze kun 
je volgen via de digitale 
versie. Ook al onze eerdere 
nieuwsbrieven kun je vinden 
via de QR-code. 

Wij missen nog enkele lesboeken 
 
Mocht je nog lesboeken hebben liggen die je niet meer gebruikt, 
kom ze dan alsjeblieft even terugbrengen. Lesmateriaal is erg duur 
en onze voorraad is beperkt. Veel dank! 

 Mooie mail 
Dit lieve mailtje ont-
vingen wij van een 
tevreden, nieuwe 
leerling. Zijn we blij 
mee! Dank je,  
Parvinder, en heel 
graag gedaan! 

https://www.hetbegintmettaal.nl/video-taalcoaching/
https://www.watisertedoenincapelle.nl/
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/
http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://us5.campaign-archive.com/?u=00f8020ab62b816dd02f0c098&id=a25f885950
https://us5.campaign-archive.com/?u=00f8020ab62b816dd02f0c098&id=a25f885950
https://taaly.nl
http://www.taalcoachingcapelle.nl/
https://www.welzijncapelle.nu/nieuws/alle-trainingen-capelledoet-gratis-
mailto:moniquedelaat@hotmail.com?subject=Aanmelden%20concert%20Rein%20Sakko
https://us5.campaign-archive.com/?u=00f8020ab62b816dd02f0c098&id=a25f885950
https://www.refugeework.nl/
https://www.welzijncapelle.nu/huis-van-de-wijk
https://www.welzijncapelle.nu/huis-van-de-wijk
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.hetbegintmettaal.nl/video-taalcoaching/
https://mailchi.mp/hetbegintmettaal/vrijwilligerswerk-wat-is-jouw-score?e=69975569cf
https://www.welzijncapelle.nu/nieuws/alle-trainingen-capelledoet-gratis-
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.refugeework.nl/
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HOE  W OR D T D E  NI E UW E   

I N BUR G E R I N GS W E T I N CA PE LLE  UI TG E VOE R D ?  
 

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet op de inburgering van 
kracht. Verschillende taalcoaches  hebben leerlingen die met 
deze nieuwe regels te maken hebben. Daarom lijkt het ons 
goed om nog eens te verduidelijken wat die nieuwe regels 
inhouden en m.n. hoe de uitvoering in Capelle georganiseerd 
is.   

Lees het hele artikel op onze website.  

 

 

 

Carla Coors is onze taalcoach van de maand. Zij werkt in-
middels alweer een jaar als vrijwilliger voor Taalcoaching 
Capelle en in dat jaar heeft ze al drie leerlingen geholpen.  

Carla’s leerlingen komen uit Iran, Oekraïne en China. Ze vindt het een 
verrijking om kennis te kunnen maken met al deze verschillende cultu-
ren. De leerlingen vertellen over hoe ze zijn opgegroeid in het land van 
herkomst en over hun cultuur. Het is fijn om op die manier ervaringen 
uit te wisselen. Door het persoonlijke contact geeft dit vrijwilligerswerk 
haar ook veel energie. Het is belangrijk om een goeie klik te hebben 
met je leerling en je kunt het zo persoonlijk maken als je zelf wilt. 

Carla is 70 jaar en sinds mei dit jaar is ze officieel met pensioen. Ze 
heeft de afgelopen 15 jaar met veel plezier gewerkt op de HR-afdeling 
van een internationaal bedrijf. Het leuke van dit werk was dat ze veel 
contact had met mensen. Het bedrijf werd overgenomen door een 
groter bedrijf en dat was voor Carla het moment om te stoppen. Ze 
woonde in Rotterdam, maar woont nu met veel plezier in Capelle aan 
den IJssel.  

Via de marktkraam voor de bibliotheek is ze met Taalcoaching in con-
tact gekomen. Ze is vrij snel daarna begonnen. Na de kennismaking 
werd het haar duidelijk wat de leerling graag wilde leren. Carla vindt 
het prettig om haar lessen te ondersteunen met boeken. En als ze vra-
gen heeft over boeken, dan kan Roelie haar daar altijd goed bij helpen. 
Haar Chinese leerling is bezig met haar PhD en ze wil ook graag meer 
weten over hoe ze moet solliciteren. Vanuit haar HR-ervaring kan Carla 
daarbij goed ondersteuning geven. 

Naast de startcursus heeft Carla ook een bijeenkomst van Theo bijge-
woond. Dat vond ze erg leerzaam. Ze heeft ook veel aan de website van 
Het begint met Taal gehad. Haar Oekraïense leerling spreekt geen En-
gels, dus moesten ze met elkaar communiceren via een vertaal app. 
Gelukkig is deze leerling  heel gedreven, dus inmiddels gaan de lessen 
ook voortvarend. Carla heeft haar draai al goed gevonden in Capelle 
aan den IJssel! 

Leesvaardigheid Nederlandse jeugd steeds belabberder 

Zo nu en dan haalt het weer de voorpagina’s: de taalvaardigheid 
van de jeugd, althans het gebrek eraan. Hoe vaak er de afgelopen 
jaren ook over geschreven is, verbeteren doet het niet en nu is 
het zelfs nog verder achteruitgegaan. Slechts de helft van de 
kinderen haalt bij het verlaten van de basisschool niveau 2F, de 
minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de 
maatschappij, aldus de onderwijsinspectie. John geeft er op onze 
website zijn opinie over. 

INB URGERINGS WET IN CAPELLE UITGEVOE RD? 

In onze boekenkast 

Nieuw 

Het prachtige prentenboek Nederland met het bijbehorend boek 
Duizend dingen over Nederland.  
 
Duizend en één details schilderde Charlotte Dematons in haar 
onnavolgbare kunstwerk Nederland. En achter ieder detail gaat 
een verhaal schuil. De verhalen lees je in het bijbehorende boek. 
 
Een paar voorbeelden hoe je het prentenboek kan gebruiken: 
• Wijs het woord aan op de plaat. (Woordenschat vergroten). 
• Laat je leerling de woorden aanwijzen op de plaat. (Passieve 

woordenschat vergroten). 
• Vraag je leerling om zoveel mogelijk dingen te benoemen op 

de praatplaat. (Actieve woordenschat vergroten). 
• Vraag je leerling om zinnen te maken waarbij ze steeds in 1 

zin omschrijven wat ze zien. 
• Vraag je leerling om de zinnen die hij zonet opgenoemd 

heeft, op te schrijven. 
• Stel vragen met betrekking tot de praatplaat.  
• Speel Zoekertje: schrijf een aantal woorden op papiertjes. 

Schud ze en leg ze ondersteboven op tafel. Pak om de beurt 
een kaartje. Wijs het woord aan. Maak een zin met dat 
woord. Schrijf de zin op. 

• Zoek iets op de praatplaat dat begint met de letter a, of d of 
de letter…. 

• Gebruik de praatplaat als start voor een gesprek. Vraag bijv. 
naar eigen ervaringen met iets wat je op de praatplaat ziet.  

Carla (r.) met een van haar leerlingen 

https://taalcoachingcapelle.nl/2022/12/15/hoe-wordt-de-nieuwe-inburgeringswet-in-capelle-uitgevoerd/
https://taalcoachingcapelle.nl/2022/12/14/taalvaardigheid-van-de-jeugd/
https://taalcoachingcapelle.nl/2022/12/14/taalvaardigheid-van-de-jeugd/
https://taalcoachingcapelle.nl/2022/12/15/hoe-wordt-de-nieuwe-inburgeringswet-in-capelle-uitgevoerd/

