September 2019
Voorwoord
Inmiddels zijn de meeste taalkoppels alweer volop bezig met het oefenen van de
Nederlandse taal. Daarom even een korte nieuwsbrief met een terugblik op het uitje in de
zomervakantie en een aantal belangrijke items om ofwel vast in de agenda te zetten ofwel
in te zetten als hulp bij het coachen.

Terugblik uitje Philips Fruittuin
Op woensdag 10 juli zijn we met een grote groep (ongeveer 45 mensen) van taalmaatjes,
taalcoaches en hun gezinnen naar de Philips Fruittuin geweest. Sommigen gingen met de
auto, anderen met de fiets. Dat was geen probleem, want het was stralend weer! In de
fruittuin kregen we eerst wat te drinken met een heerlijk stuk huisgemaakte appeltaart.
Daarna hebben we een wandeling door de boomgaard gemaakt en hebben we uitleg
gekregen over de geschiedenis van de fruittuin en de milieuvriendelijke fruitteelt die er nu
plaatsvindt. We sloten af met een gezellige picknick waarbij er ook volop gedeeld werd in
de meegebrachte lunch. Wij hebben ervan genoten en hopen dat dit ook voor de
taalmaatjes en de taalcoaches een leuk en leerzaam uitstapje was.

Training “Effectief coachen bij tweede taalverwerving
Op maandag 14 oktober organiseren we de training “Effectief coachen bij tweede
taalverwerving”. De training wordt gegeven door Anna Marie Hazenberg, die vorig jaar
ook de basistraining “Aan de slag met taal” heeft verzorgd. Het gaat dus om een
vervolgtraining, maar het is niet beslist nodig om de vorige training ook gevolgd te
hebben. De training is geschikt voor zowel de beginnende als voor de meer ervaren
taalcoach. Alle coaches hebben inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wil je nog meedoen meld je dan snel aan via de
mail: info@samenspraakbest.nl

Wereldbuffet
Reserveer vast zaterdagmiddag 26 oktober in jullie agenda. Deze jaarlijkse traditie van
gezellig samen eten is inmiddels niet meer weg te denken uit het taalseizoen. Onze
taalmaatjes zullen de coaches en hun partners weer de heerlijkste gerechten uit hun
thuisland voorschotelen. Begin oktober zullen de uitnodigingen hiervoor uitgaan. De
coaches ontvangen deze per mail en de taalmaatjes ontvangen de uitnodiging per post.
Het is fijn wanneer jullie de uitnodiging met jullie taalmaatje bespreken. Niet iedereen zal
er al mee bekend zijn. Wij hopen dat de opkomst wederom groot zal zijn.

Najaarsvergadering
Op woensdag 6 november organiseert het bestuur van Stichting SamenspraakBest een
openbare vergadering. We hopen dan met een aantal medewerkers van de gemeente in
gesprek te gaan. Daarbij zal o.a. iets verteld worden over het Taalhuis, dat op 1 november
gelanceerd wordt. Iedereen die belangstelling heeft is welkom op deze avond. Meer
informatie volgt nog.

Taalklas
Deze week zijn de taallessen weer gestart in het Heerbeeckcollege. Er is een daggroep op
maandag- en vrijdagochtend en een avondgroep op donderdagavond. Beide groepen
zitten helemaal vol. Fijn dat we op deze manier mensen die hun inburgering hebben
behaald nog verder kunnen helpen. Als je taalmaatje ook belangstelling heeft voor deze
lessen, laat het ons dan even weten. We gaan alvast een wachtlijst maken voor het
volgende seizoen.

RABO Clubsupport
Leden van de Rabobank kunnen tussen 27 september en 11 oktober weer stemmen op
hun favoriete club of vereniging. De Rabobank investeert een deel van de winst in deze

clubs omdat clubs onmisbaar zijn in de samenleving. Stichting SamenspraakBest heeft zich
ook weer ingeschreven, met als doel de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
We hopen dat jullie op ons willen stemmen, zodat we ook in de toekomst weer trainingen
kunnen verzorgen en materiaal kunnen aanschaffen voor taalcoaches en vrijwillige
docenten.

Inloggen extranet Het Begint met Taal
Misschien hebben jullie al gemerkt dat het extranet van onze koepelorganisatie
Het Begint met Taal wat veranderingen heeft ondergaan. Er is nu een apart gedeelte voor
taalcoaches (taalvrijwilligers) en een afgeschermd gedeelte voor coördinatoren. Dat
betekent ook dat de inloggegevens zijn veranderd.
Taalcoaches kunnen nu inloggen op de volgende manier:
Inlognaam
: Best TV
Wachtwoord
: Samenspraak Best
Via het extranet kun je materialen downloaden die je kunt gebruiken bij het contact met
je taalmaatje, zoals de methodes Spreektaal en Gezonde Taal. Ook kun je je via het
extranet aanmelden voor webinars. De eerstvolgende zijn op 8 oktober over de methode
Spreektaal en op 20 november over Uitspraak NT2.
Belangrijke data om te noteren
08 oktober
Webinar over de methode Spreektaal
14 oktober
trainingsavond “Effectief coachen bij tweede taalverwerving”
26 oktober
Wereldbuffet
06 november
Najaarsvergadering

Wij hopen er samen met jullie weer een mooi taalseizoen van te maken!
Met vriendelijke groeten,
Hanneke Bunkers
Marike Lukkien

