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	 Nieuwe	website

We hebben het afgelopen halfjaar veel problemen 
gehad met onze website. Veel mensen kregen een 
waarschuwing voor malware als ze de site probeerden te 
bezoeken. Daarom hebben we een nieuwe website laten 
maken. Het was nog een hele klus om alle informatie te 
verzamelen en handig weer te geven en nog niet alles 
is helemaal compleet. Maar we zijn erg tevreden over de 
mooie layout . En het is geweldig dat Jan Verduijn heeft 
aangeboden de website voor ons bij te houden, 
zodat we er ook regelmatig nieuwtjes op kunnen zetten 
en bijzondere gebeurtenissen kunnen aankondigen.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
www.samenspraakbest.nl.

	 Inloggegevens	van	Het		 	
	 Begint	met	Taal	extranet	

Op de site van onze landelijke koepelorganisatie 
Het Begint met Taal (www.hetbegintmettaal.nl) staan 
regelmatig interessante nieuwtjes. 

Ook kun je er materiaal vinden en downloaden of je 
inschrijven voor een webinar of cursus. 
Om deze gegevens te vinden moet je inloggen op het 
extranet van de website. Dat kan met de gebruikersnaam:
Stichting SamenSpraakBest 
Het wachtwoord is: HBMT@extranet1 Interessante 
cursussen en webinars zullen we ook op onze eigen 
website aankondigen. Mocht je er niet uitkomen met 
het inloggen, neem dan contact met ons op.

	 Informatie-	en		
	 discussieavond	over	taal		 	
	 en	toekomstperspectief			 	
	 van	jonge	statushouders

Op donderdag 18 mei zal er in de bibliotheek een 
avond worden gehouden over de begeleiding van 
statushouders naar opleiding en werk. Het eerste deel 
van de avond wordt verzorgd door Eline Dragt en  
Didier Dohmen van Het Begint met Taal. Zij hebben een 
pilot opgezet om via een maatjesproject jonge 
statushouders te begeleiden bij het zoeken naar een 
geschikte opleiding en werk. Deze pilot draait inmiddels 
in een aantal plaatsen, en de ervaringen die hiermee 
zijn opgedaan kunnen ook voor ons interessant zijn. 

Het gedeelte na de pauze zal verzorgd worden door onze 
collega’s van WBO vluchtelingenwerk. Ook zij denken na 
over begeleiding van statushouders zodat zij volwaardig 
meedoen in de samenleving. Daarvoor wordt er ook in 
Best een begeleidingstraject opgezet. We willen kijken 
of onze taalcoaches hierin ook een rol kunnen spelen. 
Daarom nodigen we jullie van harte uit voor deze avond. 
Ook jullie taalmaatjes zijn welkom, het gaat tenslotte 
over hen! Daarnaast gaat er een uitnodiging naar 
reïntegratiemedewerkers en jobhunters van de gemeente 
en docenten van het Stercollege. Er is op deze avond 
ook ruimte voor discussie en vragen stellen. De avond 
begint om half acht.
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	 Taalmaatjesproject

Er is de laatste maanden veel aandacht geweest in de 
lokale pers voor het taalmaatjesproject. Dat heeft ons een 
flink aantal nieuwe taalcoaches opgeleverd. Ook vanuit 
de anderstaligen zijn er veel nieuwe aanmeldingen 
geweest, zodat we heel wat nieuwe koppels hebben 
kunnen maken. Op dit moment staat de teller op 51 
taalkoppels. De aanmeldingen van nieuwe anderstaligen 
staat op het moment weer een beetje stil, zodat er nog 
een aantal vrijwilligers op de wachtlijst staan. Omdat 
Truus inmiddels gestopt is als coördinator en Hanneke een 
aantal weken uit de running is in verband met een 
operatie, zullen we de komende 5 weken geen intakes 
doen. Daarna hopen we snel weer nieuwe aanvragen 
te kunnen behandelen.

	 Informatieochtend	
	 nieuwe	taalcoaches	
	 donderdag	1	juni

Voor alle taalcoaches die zich het afgelopen jaar 
hebben aangemeld en al een taalmaatje hebben of nog 
op de wachtlijst staan, houden we op donderdag 1 juni 
een informatieochtend. Vanaf 10 uur ben je welkom in 
de ontmoetingsruimte van Bestwijzer. We zullen dan 
wat informatie geven over onze werkwijze, het 
inburgeringsexamen, de taalniveaus en we geven wat 
tips over websites en materiaal dat je kunt gebruiken. 
Je kunt vragen stellen over zaken waar je tegenaan loopt 
en met elkaar ervaringen uitwisselen. Wij zorgen voor 
koffie en thee en iets lekkers. Uiterlijk 12.00 uur is het 
weer afgelopen. Wil je aan ons doorgeven of je hierbij 
aanwezig kunt zijn?

	 Taalklas

Na de zomervakantie willen we weer starten met een 
nieuwe groep voor de taalklas. Op welke dagen de 
taalklas gaat draaien is nog onzeker, maar de bedoeling 
is twee dagdelen onder schooltijd. De taalklas is bedoeld 
voor anderstaligen die al (ongeveer) niveau A2 hebben, 
dus bijvoorbeeld al een aantal examenonderdelen van het 
inburgeringsexamen hebben gehaald maar geen lessen 
meer volgen. Als je taalmaatje of iemand anders die je 
kent hieraan zou willen deelnemen, laat ze dan contact 
met ons opnemen, zodat we kunnen kijken of we genoeg 
aanmeldingen hebben voor een nieuwe groep. 

	 	

	 	

	 Afscheid 

Deze maand neem ik afscheid als coördinator van 
Samenspraak. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, 
maar wil nu meer tijd gaan besteden aan mijn hobby’s. 
Ik wil Marike en Hanneke bedanken voor de 
goede samenwerking. Omdat ik nog een taalmaatje heb 
blijf ik nog verbonden met Samenspraak.

Truus Bot

	 Vacature

Nu Truus weggaat is er vacature als coördinator. Op het 
ogenblik is er iemand die wel interesse heeft en enkele 
maanden met ons meeloopt om te zien of het bij hem past. 
Wel is al duidelijk dat hij de vacature nooit helemaal kan 
opvullen in verband met werk en studie. Wij zoeken dus 
nog iemand die het leuk vindt om te helpen bij het 
coördineren en het bijvoorbeeld leuk vindt om dingen te 
organiseren. Voor verdere informatie zie de website 
www.samenspraakbest.nl

	 Tips

Nog een paar tips: wanneer iemand nog met alfabetisering 
bezig is of wanneer ze net begonnen zijn met de 
inburgeringscursus kun je nog niet echt goed met ze praten. 
Dan is www.taalplek.nl/mien.htm een leuke site. 
Het is een serie eenvoudige stripverhalen waar ze 
oefeningen mee kunnen doen, wel digitaal.

Wanneer je wilt weten wat voor niveau jouw taalmaatje 
heeft moet je misschien eens naar de site www.Leestoets.nl 
van Ad Appel gaan. Ad Appel heeft trouwens een leuke 
site met allerlei oefeningen. Maar bedenk wel dat praten 
met je taalmaatje het belangrijkste blijft.

Wanneer iemand nog leuke tips of ideeën heeft, horen 
we dat graag. Jouw tips kunnen misschien weer andere 
taalcoaches helpen!

Like	ons	op	facebook!


