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Nieuwe coördinator stelt
zich voor
Aangenaam kennis te
maken:
Met ingang van 4 september
ben ik in de plaats gekomen
van Truus Bot omdat zij 		
immers gestopt is als
coördinator. Zodoende 		
bestaat het team van
coördinatoren van
Samenspraak weer uit
3 dames.
Mijn naam is Marga van Norde. Sinds 2003 woon ik
in Best. Ik ben 48 jaar. Gehuwd, en heb een ‘speciale’
zoon van 12. Na eerst actief in kunst- en cultuuraangelegenheden te zijn geweest, zoals bij stichting
Cultuurpassie en als ZZP-er in de kunst-fotografie,
wilde ik graag op een ander vlak voor mensen bezig
zijn. In 2016 ben ik begonnen als taalcoach, waar ik tot
op heden elke week wat tijd aan besteed, nu wil ik mijn
blik verbreden om meer mensen te kunnen helpen in
het vinden van een eigen weg in onze complexe
samenleving.

Boeken
rft er
in de geleend
			 ?

Voor

We hebben in Bestwijzer een kleine bibliotheek met
boeken en materialen die jullie als taalcoaches kunnen
lenen. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar het terugbrengen van het materiaal gebeurt helaas minder regelmatig.
Daarom de vraag:
mocht je nog boeken van Stichting SamenspraakBest
in huis hebben die je niet meer gebruikt, breng ze
dan terug!
Dan kan iemand anders er weer gebruik van maken.
Eventueel kun je ze afgeven bij de balie van Bestwijzer,
dan komt het vanzelf bij ons terecht.

Informatieavond over
de inburgeringscursus
door het Stercollege,
verslag

Marike en Hanneke zullen mij in de loop van de
komende maanden gaan inwijden in de boeiende
wereld van het taalcoachen en de bevordering van
taalvaardigheden bij anderstaligen.
Om te beginnen zal ik intake gesprekken gaan
bijwonen. Waarna in de loop van het jaar de andere
coördinatortaken onder ons drieën wordt verdeeld.
Een van die taken zou kunnen zijn: een bijdrage leveren
aan het verzorgen van de nieuwsbrieven en het mede
organiseren van allerhande nuttige bijeenkomsten voor
de taalcoaches en hun maatjes. Uiteraard zal ik
regelmatig bij bijeenkomsten aanwezig zijn en u wellicht
kunnen begroeten. Dus, tot ziens dan maar!
Marga van Norde

We starten de avond met een rondleiding in de
vernieuwde bibliotheek. In de bibliotheek is een open
leercentrum ingericht met computers die gebruikt kunnen
worden om te oefenen. Hier is op woensdag- en
donderdagmiddag een vrijwilliger aanwezig is om de
cursisten eventueel te helpen.

Ook bekijken we het Makkelijk Lezen Plein. Hier vind je
veel boeken voor beginnende lezers. Het is ook altijd
mogelijk om met je taalmaatje in de bibliotheek te gaan
zitten om samen te lezen of te werken. De nieuwe
openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
22.00 uur en ’s zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur.
De docenten van het Stercollege geven informatie over
de verschillende niveaus en lesgroepen. Er zijn 2 groepen
die zich bezighouden met alfabetisering. Dit houdt in
dat de cursisten de letters en klanken van de Nederlandse
taal leren. Dit gaat aan de hand van 7 thema’s en
43 basiswoorden.
Een taalcoach kan helpen door:
• de letters fonetisch aan te bieden,
• te oefenen met het maken van korte zinnen met 		
de aangeboden woorden (leer de woorden aan met 		
het lidwoord)
• de woordenschat rondom de thema’s uit te breiden
veel samen te lezen (je kunt daarvoor bijvoorbeeld 		
kinderboeken gebruiken)
Daarnaast zijn er nog lesgroepen voor het niveau A0 tot A1
en voor A1 tot A2. Deze groepen maken gebruik van de
lesmethode Taal Compleet.

Workshop interculturele
communicatie
Op woensdag 25 oktober van 19.00 tot 21.30 organiseren
we een workshop over interculturele communicatie in de
Kadans. De workshop wordt gegeven door Pim Dorrestein.
Hij geeft de volgende toelichting:
“Als taalcoach werk je met mensen uit een totaal ander
land. Jouw cultuur is vreemd voor de ander en andersom.
Er bestaan meer dan 5000 culturen en iedere cultuur
heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als ‘normaal’
beschouwt. Daarom is de ondertitel van deze workshop
‘Normaal is overal anders’. Tijdens de workshop neem ik
de deelnemers mee in de globale verschillen tussen
culturen en in de kracht die culturele waarden hebben in
het denken en doen van mensen. Door daar meer inzicht
in te krijgen worden we bewust van onze eigen (voor)
oordelen en aannames ten opzichte van mensen uit
andere culturen. Inzicht hebben waarom mensen doen
wat ze doen en welk effect het heeft op jezelf is de basis
van respect naar elkaar. Dan wordt contact met mensen
uit andere culturen een uitdaging en een verrijking.
Ik neem de deelnemers mee aan de hand van enkele
theorieën, mijn eigen verhalen en anekdotes en ik wissel
de powerpoint presentatie af met enkele leuke oefeningen.”
Binnenkort ontvangen jullie per mail een uitnodiging voor
deze avond.

Een taalcoach kan helpen door:
• de woordenlijsten bij de hoofdstukken te oefenen
• de woorden gebruiken in zinnen en vaak herhalen
• eventueel samen op de computer oefenen
• Voor niveau A1 staan er spreekopdrachten in het
boek. De taalcoach kan deze oefenen met het
taalmaatje.
• Voor niveau A2 is er een los boek met
spreekoefeningen.
• Probeer het ook praktisch te maken, dus bijvoorbeeld 		
spreken in concrete situaties (winkel, dokter enz.).
Tot slot is er nog het onderdeel Oriëntatie Nederlandse
Arbeidsmarkt (ONA). De cursisten krijgen hiervoor
aparte lessen. Ze moeten een portfolio maken met
In oktober worden de leden van Rabobank Het Groene
papieren en bewijzen die belangrijk kunnen zijn voor het
Woud Zuid uitgenodigd om hun stem uit te brengen op
zoeken naar een opleiding of werk.
hun favoriete verenging of stichting. De stemperiode duurt
van dinsdag 4 oktober tot en met maandag 17 oktober.
Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Stichting SamenspraakBest doet ook weer mee. We hopen
Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen, Kennis Nederlandse
zo een leuk bedrag op te halen om meer trainingen te
Maatschappij en ONA. De examens worden in overleg met kunnen aanbieden aan taalcoaches en materiaal te kunnen
de docenten aangevraagd en door DUO afgenomen.
aanschaffen. De uitreiking vindt plaats in de week van
Het duurt vaak erg lang voordat de uitslag binnenkomt
30 oktober.
(tot 8 weken). Informatie over de eisen van het
Mogen we op jullie stem rekenen?
inburgeringsexamens en proefexamens kun je vinden op
de website www.inburgeren.nl

Stichting Samenspraak
Best doet weer mee met
de Rabobank Clubkas 		
Campagne

www.samenspraakbest.nl

Wereldbuffet
Na de enthousiaste reacties van zowel taalcoaches als
taalmaatjes tijdens de gezamenlijke maaltijd vorig jaar
november willen we proberen dit elk jaar te herhalen.
Gezien het groeiend aantal taalkoppels willen dit jaar
alleen taalcoaches met hun eventuele partner uitnodigen
en de taalmaatjes met hun gezin. Wij zullen in oktober
een uitnodiging versturen naar al onze taalkoppels.
Deze activiteit staat dus los van het Taalcafé en is alleen
voor taalkoppels van SamenspraakBest.
Jullie kunnen vast in de agenda noteren:
Wereldbuffet: Zaterdag 11 november 2017
Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur

www.samenspraakbest.nl

