Voorwoord
Hierbij onze laatste nieuwsbrief van 2019. We kijken terug op een druk jaar. Het aantal taalkoppels in
ongeveer gelijk gebleven. Er zijn wel veel oude trajecten afgesloten en nieuwe koppels gevormd. We
merken dat we meer “bijzondere” aanvragen krijgen en minder van nieuwe statushouders. Soms is het een
uitdaging om daarvoor de goede hulp te organiseren. Toch hebben we heel veel mensen een taalcoach
kunnen toewijzen. Positief is dat veel mensen ons weten te vinden. Ook de Taalklas loopt goed en zit
helemaal vol. Daarnaast zijn we een nieuw initiatief gestart, de vrouwenpraatgroep. Daarover lezen jullie
meer in deze nieuwsbrief.

Vrouwenpraatgroep
Voor de zomervakantie is Hanneke een pilotgroep begonnen voor dames die een beetje tussen wal en schip
vallen na hun inburgering. Het doel van deze groep is om in een ongedwongen sfeer de Nederlandse taal te
oefenen. Het was een beetje zoeken naar een goede
werkvorm. Maar na de zomervakantie is de
Vrouwenpraatgroep een officiële tak van Stichting
SamenspraakBest geworden.

Tweewekelijks op dinsdagochtend komen de dames bij
elkaar, telkens bij iemand anders thuis. Joke Brugman en Els
Jonkers zijn de Nederlandstalige dames die de groep
“trekken”.
Gespreksonderwerpen variëren van koken, kinderen en opvoeding, cultuur en noem het maar op. Buiten het
Nederlands praten proberen Joke en Els ook de woordenschat van de dames te vergroten met behulp van
kleine onderwerpjes vol moeilijke woorden, gezegdes en uitdrukkingen. Ook het lezen wordt hiermee
geoefend waarbij uitspraak en intonatie een belangrijk onderdeel zijn. Streven is om ook een Nederlands
boek samen te lezen.
De pilotgroep heeft dus een doorstart gemaakt met een zestal actieve en enthousiaste dames. We willen de
groep niet te groot maken. Mocht er nog meer belangstelling voor zijn, dan is er wellicht de mogelijkheid om
een tweede groep te starten. Ook een aantal heren heeft aangegeven interesse te hebben in een
mannenpraatgroep. Denk je dat jouw taalmaatje ook interesse heeft om mee te doen in een praatgroepje?
Aanmelden kan tijdens ons spreekuur op maandagmiddag in Bestwijzer of telefonisch bij Hanneke
0634730340.
Wij hebben ideeën genoeg als er behoefte bestaat aan dergelijke groepen (zowel voor vrouwen als voor
mannen). Hanneke wil graag praatgroepjes opzetten, maar kan ze uiteraard niet allemaal alleen gaan
trekken. Heb je interesse om begeleider van een praatgroepje te worden? Laat het weten via
info@samenspraakbest.nl , dan kunnen we een afspraak maken om het idee verder uit te werken.

Training Effectief coachen bij tweede taalverwerving op 14 oktober

Voor de tweede keer was AnnaMaria Hazenberg bij ons in Best om ons handvatten te geven voor een
effectievere manier van taalcoachen. Vorig jaar heeft zij bij ons de cursus “Aan de slag met taal”verzorgd.
Dit keer ging ze wat dieper in op hoe je je taalontmoeting kunt opbouwen om te zorgen dat de anderstalige
de nieuwe zinnen/woorden/regels begrijpt, zelf kan gebruiken en ook onthoudt. Hiervoor heeft ze ons laten
kennismaken met het model van Neuner, dat praktisch vertaald kan worden naar de ABCD methode:

A = aanbieden van de taal, accent ligt op het begrijpen
B = taal wordt ingeslepen d.m.v. woorden, zinnetjes en grammaticale oefeningen. Voor het eerst ook een
beetje zelf spreken en schrijven.
C = oefenen met de nieuw geleerde woorden en uitdrukkingen. Gestuurde taalproductie
D = vrije productie van taal, echte communicatie.
Als je elke keer als je met je taalmaatje afspreekt op deze manier nieuwe onderwerpen bespreekt, zul je
merken dat het geleerde beter beklijft en hij of zij met sprongen vooruit gaat!
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Wereldbuffet
Hierbij wat foto’s van het zeer geslaagde wereldbuffet dat we op 27 oktober hebben gehouden. Weer lof
voor alle enthousiaste kokers en bakkers!

Najaarsbijeenkomst
Maandag 6 november j.l. organiseerde het bestuur de jaarlijkse bijeenkomst voor coördinatoren, taalcoaches
en taalmaatjes. Iedereen werd ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Gastsprekers waren wethouder
Wilma van de Rijt, Lisa Boon, beleidsmedewerker inburgering van de gemeente Best en Ans van Kuijk,
projectleidster van het Taalhuis.
Uit onderzoek is gebleken dat er in Best ca. 3000 mensen wonen die laaggeletterd zijn. Dit zijn deels
anderstaligen, maar ook mensen die wel in Nederland zijn opgegroeid maar niet (voldoende) kunnen lezen
en schrijven. Vaak is er veel schaamte en durven mensen niet te bekennen dat ze niet mee kunnen komen.
Het is een uitdaging deze mensen te bereiken. Het Taalhuis zal zich vooral gaan richten op Nederlandstalige
laaggeletterden, terwijl mensen waar het probleem ligt in het Nederlands als tweede taal o.a. bij ons
terechtkomen. We zullen waar mogelijk met elkaar gaan samenwerken en doorverwijzen als dat nodig is. De
wethouder stak ook nog de hand in eigen boezem wat betreft het taalgebruik in de communicatie met de
gemeente. Daarin valt nog heel wat te verbeteren!
Contact gemeente
Een week na de bijeenkomst hebben we nog een gesprek gehad met Lisa Boons. Wij wilden meer begrijpen
wat de gemeente verwacht van mensen met een uitkering en wat zij doet voor deze mensen. Dit geldt zowel
voor mensen met Nederlandse achtergrond als voor statushouders. Het was een verhelderend gesprek. Idee
is een keer een bijeenkomst te organiseren om in gesprek te gaan met bijv. een klantmanager. Dit moet
echter goed voorbereid en ingekaderd worden. Omdat de regels rondom inburgering en participatie
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ingrijpend zullen veranderen in 2021 hebben we afgesproken om hier in het voorjaar van 2021 in
samenwerking met de gemeente een avond over te organiseren.
Wijziging contactgegevens
Helaas lopen wij er nogal eens tegenaan dat de contactgegevens van met name de anderstalige, wijzigen
waardoor wij hen niet meer kunnen bereiken. Daarom onze dringende vraag om bij wijziging van mobiele
nummer, e-mailadres of woonadres je taalmaatje er op te wijzen dat dit ook aan ons moet worden
doorgegeven. Dat kan via info@samenspraak.nl of via WhatsApp. Onze nummers staan op de website.
Uiteraard kan het ook tijdens ons spreekuur in Bestwijzer op maandagmiddag worden doorgegeven.
Website Het Begint met Taal
Ben je nog op zoek naar leuke ideeën om invulling te geven aan je taalontmoeting? Kijk dan eens op de
website van onze koepelorganisatie Het Begint met Taal. Er staan leuke e-learning-filmpjes op en er is
materiaal te downloaden dat je kunt gebruiken. Zo nu en dan wordt er ook een webinar gegeven voor
taalvrijwilligers. Om daaraan mee te doen moet je inloggen op het extranet.
De gebruikersnaam is: Best TV
Wachtwoord: Samenspraak Best
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