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Thema-avond Uitspraak
bij Anderstaligen
Donderdag 1 februari vond deze thema avond in
Bestwijzer plaats. Het eerste gedeelte van het programma werd door logopediste Hannelore Kardol verzorgd.
Na de pauze was er nog een half uur gelegenheid om
in groepjes ervaringen uit te wisselen.

taal maak je gebruik van de kennis die je hebt van je eigen
taal en daarom kan het lastig zijn om het Nederlands goed
uit te spreken. Hannelore liet hiervan enkele voorbeelden
horen. Ook de intonatie is van belang. Immers eenzelfde
zin kan op meerdere manieren worden gezegd waardoor er
verschillende boodschappen worden overgebracht.
Bij anderstaligen die net zijn begonnen met Nederlands
leren is het belangrijk om de nadruk te leggen op de
uitspraak van de woorden. De intonatie komt pas veel later.
Probeer de anderstalige af te remmen als hij of zij heel
snel spreekt. Langzamer geeft rust in het gesprek, zowel
voor de anderstalige als voor degene die de boodschap
moet begrijpen. Bovendien is er dan meer tijd om de
woorden goed te vormen met de mond.
Letterklanken kunnen geoefend worden door bijvoorbeeld
te laten voelen wat een klank doet bij een bepaalde stand
van de mond. Bijvoorbeeld de ie, waarbij de mond breed
trekt. Maar de a laat de kaak zakken. In de hand out staan
voorbeelden.
De deelnemers hebben een hand out ontvangen van de
presentatie. Als je niet aanwezig bent geweest, maar hier
ook belangstelling voor hebt kun je een mailtje sturen
naar info@samenspraakbest.nl .

Korte samenvatting van de presentatie:
Waarom hebben anderstaligen grote moeite met
bepaalde letterklanken?
Vanuit de eigen taal kent men bepaalde letterklanken
niet. De stand van de mond is bij het vormen van de
letterklanken belangrijk. Je hoort de afzonderlijke
letterklank het beste wanneer er goed gearticuleerd
wordt. Echter, in de normale omgang vervormen
klanken enigszins bij bepaalde lettercombinaties;
hierdoor wordt het moeilijker om verschillen te horen.
Ook klemtonen en rustpunten zijn van belang. Dit is in
elke taal anders en zeker in talen die niet verwant zijn
aan het Nederlands. Bij het aanleren van een nieuwe

Bij de rondvraag werd er nog doorgesproken over de gang
van zaken bij de inburgeringslessen. Er heerst veel onrust
en er is veel kritiek op het Stercollege. Als Stichting
Samenspraak hebben we hier helaas geen invloed op.
Wel kunnen we proberen dit in de contacten met het
Stercollege nog eens onder de aandacht te brengen.
Het is verstandig dat cursisten zelf (eventueel samen met
hun taalcoach) hun kritiek kenbaar maken bij de leiding
van het Stercollege, dan kan er actie ondernomen worden.

www.samenspraakbest.nl

Partner Bestwijzer
Per 1 januari is Stichting SamenspraakBest het
partnerschap met Bestwijzer aangegaan. Dit houdt in dat
Samenspraak niet meer onder de vleugels van WBO
opereert en zelfstandig gebruik kan maken van alle
faciliteiten die Bestwijzer te bieden heeft. Ons logo komt
nu ook bij alle communicatie van Bestwijzer te staan.
Als vrijwilliger zal je niet veel van de switch merken.
De wijze waarop Samenspraak werkt blijft hetzelfde.
Het spreekuur blijft op maandag van 13.00 tot 16.00.
Voor contact buiten deze uren kun je met je vragen bij
Bestwijzer terecht. Er wordt dan later contact met je
opgenomen. Via de mail zijn we uiteraard altijd bereikbaar
en voor dringende kwesties kun je altijd naar een van
ons bellen.

Cursusavond signaleren
5 maart
Deze avond werd gegeven door 2 vrijwilligers van Welzijn
Best Oirschot. Zij gingen dieper in op het “niet-pluisgevoel” dat je soms kunt krijgen als je vaak bij iemand
over de vloer komt. Het is belangrijk niet te snel conclusies
te trekken over wat er aan de hand is. Soms is het ook
goed om eens door te vragen bij je taalmaatje waarom
dingen op een bepaalde manier gaan. Bij echte zorgen
kun je die altijd aan je coördinator melden. We kunnen
dan samen kijken of er meer hulp nodig is. Eventueel kun
je ook contact opnemen met het infopunt in Bestwijzer
(maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur). Vraag wel
altijd aan je taalmaatje of hij of zij dat goed vindt. Mocht
hij of zij dat niet willen, dan kun je eventueel anoniem
vragen of er hulp mogelijk is in zijn of haar situatie.

Afscheid Maarten van
Overveldt
Vanaf de start van de Taalklas heeft Maarten van Overveldt
geholpen door als assistent in veel lessen aanwezig te zijn.
Vanwege andere bezigheden heeft hij nu afscheid genomen
van de Taalklas. Via deze nieuwsbrief willen we hem nog
hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.

Leenboeken

Het is ons opgevallen dat veel leenmaterialen in de loop
van de jaren uit onze kleine bibliotheek verdwenen zijn.
Dat is gedeeltelijk onze schuld, we hebben niet goed
bijgehouden wie iets heeft geleend en wanneer dit is
teruggebracht. Daarom hebben we besloten om onze
materialen over te dragen aan Cultuurspoor. Voor het lenen
van materiaal kunnen taalkoppels daar terecht. Mocht je
nog iets thuis hebben liggen of bij je taalmaatje, zou je dat
dan willen afgeven aan de balie bij Bestwijzer, dan komt
het vanzelf bij ons terecht. Alvast bedankt.

Vooraankondiging:

Rabo clubkascampagne
Ook dit jaar willen we weer meedoen met de Rabo
clubkascampagne. De afgelopen jaren leverde ons dat
toch steeds een leuk extra bedrag op, waarmee we
bijvoorbeeld een extra training hebben kunnen
organiseren. Deze keer is de campagne in het voorjaar.
Leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 31 april
5 stemmen uitbrengen op deelnemende organisaties.
Willen jullie aan ons denken? Met de uitbreiding van het
aantal taalmaatjes kunnen we wat extra geld goed
gebruiken! Kijk voor meer informatie op
https://www.clubkascampagne.nl/hetgroenewoudzuid.

Uitje naar het van Abbemuseum
Voor alle taalcoaches, taalmaatjes en kinderen vanaf 6 jaar
organiseert Samenspraak dit jaar weer een rondleiding in
het van Abbemuseum. Dit gaat plaatsvinden op zondag
27 mei. Dit uitstapje duurt ongeveer van 11.00 tot 15.00.
Voor de kinderen is er een speciale activiteit.
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Het programma bestaat uit een introductie, de rondleiding
zelf, koffie en thee-onderbreking en een workshop.
Vervoer ernaar toe regelen we onderling met de mensen
die zich hebben aangemeld.

Taalcoaches gezocht
We krijgen nog steeds veel aanvragen van anderstaligen
voor een taalcoach. Helaas kunnen we niet aan al die
verzoeken voldoen. Heb je ruimte om nog een anderstalige
te begeleiden of kun je eens rondvragen binnen je eigen
netwerk of mensen geïnteresseerd zijn in taalcoachen?
En mochten mensen belangstelling hebben, laat ze dan
contact met ons opnemen of geef zijn/haar
telefoonnummer aan ons door. Dan kunnen wij persoonlijk
contact met hen opnemen.

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. Je kunt er materiaal vinden en
downloaden of je inschrijven voor een webinar of cursus.
Om deze gegevens te vinden moet je inloggen op
het extranet. Dat kan met de gebruikersnaam:
Stichting SamenSpraakBest
Het wachtwoord is: HBMT@extranet1
Interessante cursussen en webinars zullen we ook op onze
website aankondigen. Mocht je er niet uitkomen met het
inloggen, neem dan contact met ons op.
Samenspraak heeft ook een facebookpagina.
Neem eens een kijkje en like ons…….
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