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Gastlessen in het Heerbeeckcollege
In november werden we benaderd door een docent maatschappijleer en Global Perspectives met de
vraag of er mogelijk een statushouder was die zijn of haar verhaal zou willen vertellen aan leerlingen
van tweetalig 4 HAVO en 4 VWO. De leerlingen hadden een speciale lesweek waarin het onderwerp
vluchtelingen centraal zou staan.
Na rondvragen bij onze taalkoppels was Ahmed Aleadi bereid om 2 gastlessen te verzorgen. Zijn zoon
Abdal is zelf leerling bij het Heerbeeckcollege en zou zijn vader helpen met tolken waar nodig.
Ter voorbereiding hebben we samen met Ahmed en Abdal een voorbereidend gesprek gehad met de
docent, waarna op 15 november de beide gastlessen plaatsvonden.
Na een inleiding van de docent en een korte uitleg van Hanneke over het werk van
Vluchtelingenwerk en Stichting SamenspraakBest startte Ahmed met zijn verhaal. Ahmed had het
grondig aangepakt en had zijn verhaal in 4 stukken opgedeeld.
1. Het leven in Syrië voor de oorlog
2. Het begin van de oorlog
3. De vlucht
4. Het leven in Nederland
De leerlingen hebben vol respect en aandacht geluisterd naar het verhaal van Ahmed en zijn zoon.
Het was een bijzonder aangrijpend en emotioneel verhaal.
Heel bijzonder ook hoe Ahmed het allemaal wist te verwoorden en tot slot nog een belangrijke
boodschap had voor de leerlingen: dat jonge mensen die in Nederland wonen nog kansen hebben
voor hun toekomst. Door de taal goed te leren en opgenomen te worden in de Nederlandse
gemeenschap.
Tot slot gaven alle leerlingen hen een hand met een welgemeend bedankt voor het verhaal.
Zowel de docent als wij zijn er van overtuigd dat deze lessen vaker zouden moeten worden gegeven,
ook aan de niet tweetalige opleidingen. Het is een prachtige manier om meer begrip te kweken voor
vluchtelingen en de moeilijkheden die zij ervaren als zij in een nieuw land moeten gaan wonen.

Uitleen boeken/materialen
Er zijn nog diverse boeken/materialen uitgeleend waarvan wij niet meer kunnen achterhalen wie
deze in het bezit heeft. Zo zijn we bijvoorbeeld bijna al onze delen van Spreektaal kwijt. Omdat wij
geen middelen hebben om alles opnieuw aan te schaffen doen we hierbij een dringende oproep:

Kijk even of je nog boeken/materialen van ons in huis hebt of
dat het eventueel bij je taalmaatje ligt.
Graag op korte termijn inleveren bij Bestwijzer of stuur ons even
een mailtje met titel (s).

Cursusavond “Aan de slag met Taal”
Woensdag 19 september 2018 hebben we de cursus “Aan de slag
met Taal” gehad in Bestwijzer. AnnaMarie Hazenberg liet ons zien hoe je op een slimme manier het
contact met je taalmaatje kunt opzetten zodat hij of zij ook werkelijk wat leert en je als taalcoach de
regie houdt. Ook gaf ze tips hoe je je taalmaatje kunt stimuleren om zelf meer te oefenen met de
taal. Ze hanteerde daarvoor het CODAE-model:
C = investeer in het contact maken, elkaar leren kennen en vraag ook wat de ander verwacht van het
contact (Contact maken)
O = probeer uit te zoeken welke situaties je taalmaatje tegenkomt waarin hij of zij Nederlands moet
spreken en sluit daar op aan (Onderzoeken). Stimuleer je taalmaatje ook om meer contacten aan te
gaan, zodat de taal vaker geoefend wordt, bijvoorbeeld via sport of vrijwilligerswerk.
D = bepaal samen een doel en werk daar naar toe. Niet alleen het behalen van het examen, maar
bijvoorbeeld een gesprekje kunnen voeren op het schoolplein of bij de dokter (Doel bepalen).
A =plan activiteiten en voer die uit. Je kunt gebruik maken van boeken, maar je kunt ook oefenen
met praktische situaties. Ga bijvoorbeeld samen naar de winkel of bibliotheek, ga samen koken,
knutselen of muziek maken (Activiteiten).
E = Evalueer na verloop van tijd hoe het contact verloopt en hoe de voortgang is. Vergeet ook niet
om successen te vieren!
We kregen heel veel praktische tips en konden als groep ook ervaringen met elkaar uitwisselen. De
gebruikte PowerPoint presentatie vind je op onze website via het kopje Nieuws.

Thema-avond over de inburgering 14 januari a.s.
We willen jullie nog wijzen op de avond over de inburgeringscursus en het examen op 14 januari a.s.
Jullie hebben daar allemaal een uitnodiging voor gekregen. Er is nog genoeg ruimte voor meer
deelnemers, dus laat het ons even weten als je wilt aansluiten.

Verslag wereldbuffet
Op 27 oktober hebben we ons jaarlijkse wereldbuffet gehouden. Met zo’n 40 gasten, anderstaligen
en taalcoaches en partners, hebben we genoten van de heerlijke gerechten en de gezelligheid. Er zijn
mooie gesprekken geweest en veel contacten gelegd. Ben je er niet bij geweest? Volgend jaar heb je
weer een kans!

Oproep
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe taalcoaches M/V.
De coaches die al veel langer dan een jaar met hun taalmaatje afspreken willen we vragen er eens
over te denken om hun officiële contact af te gaan sluiten. We begrijpen dat er in veel gevallen een
vertrouwensband is ontstaan en wellicht een vriendschap. Bedenk echter of je maatje nog een echte
taalcoach nodig heeft of dat de taal toereikend is om zelfstandig of met minder geregeld contact
vooruit te kunnen. We zien dat de coach vaak meer doet dan alleen het helpen bij het machtig
worden van de taal. Dat is uiteraard een heel mooi iets, echter onze stichting is er op gericht om
mensen met de Nederlandse taal te helpen. En we zien dat koppels om diverse redenen blijven
doorgaan, terwijl een coach eigenlijk weer inzetbaar zou moeten zijn voor een nieuwkomer die
zijn/haar weg in de Nederlandse taal nog moet vinden.

Hoe leren volwassenen?
Op 11 december zijn Hanneke en Marike naar een training voor coördinatoren geweest met als
thema: hoe leren volwassenen? Een aantal tips die we hebben gekregen:
Volwassenen hebben al veel kennis en ervaring die ze kunnen inzetten bij het leren van een nieuwe
taal. Alle volwassenen willen graag volwaardig meedoen in de maatschappij. Belangrijk is om niet
alleen theorie aan te bieden, maar ook sociale interactie. Sluit met het materiaal dat je gebruikt aan
bij het leerdoel van de anderstalige en pas het geleerde gelijk toe in de praktijk. Reflecteer ook op
het proces door samen na te praten over wat er goed gaat en wat er nog niet zo goed gaat.
Als je op deze manier wilt werken zijn de boeken van Spreektaal en Gezonde Taal heel geschikte
hulpmiddelen. De Spreektaalboeken zijn er op Niveau A0 tot A1 en op niveau A1- A2. De boeken van
Gezonde Taal zijn ongeveer op niveau A2.
Mochten jullie hier belangstelling voor hebben, kijk dan eens op het extranet van Het Begint met
Taal. Eventueel zijn de boeken bij ons te leen.
Gezonde Taal bestaat uit een handleiding en 10 modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gezond eten & bewegen
Horen en zien
De apotheek
De zorgverzekering
De huisarts
Ouder worden
Bevolkingsonderzoek
Mantelzorg
Diabetes
Stress & ontspanning

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie een uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie op
maandagmiddag 7 januari. Alle anderstaligen hebben de uitnodiging per post gekregen. We zien
ernaar uit om die middag met jullie (alcoholvrij) te proosten op het nieuwe jaar!

Inloggegevens Het Begint met Taal extranet
Op de site van onze koepelorganisatie www.hetbegintmettaal.nl is veel materiaal te downloaden, en
kun je filmpjes vinden met tips voor taalcoaches. Ook worden er regelmatig webinars georganiseerd
voor taalcoaches. Bij een webinar kun je thuis een soort online cursus volgen. Je moet je hier altijd
wel voor opgeven. Dat kan via het extranet. Om in te loggen heb je de volgende gegevens nodig:
Inlognaam: Stichting SamenSpraakBest
Wachtwoord: HBMT@extranet1

Iedereen hele fijne feestdagen toegewenst en alle goeds voor 2019!

