
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2021 

De vakantie is voorbij, de coronamaatregelen zijn grotendeels afgeschaft, dus we pakken de draad 

weer op. We merken dat we weer veel aanmeldingen binnenkrijgen, zowel voor taalmaatjes als voor 

de taalklas. We zijn druk met intakes doen en proberen voor iedereen een fijne taalcoach te vinden. 

 

Taalklas 

De Taalklas is vorige maand weer van start gegaan. Er zijn veel aanmeldingen geweest en we hebben  

2 groepen kunnen vormen, een daggroep op woensdag- en vrijdagochtend en een avondgroep op 

donderdag. Fijn dat Nelleke en Marjo zich hier weer voor willen inzetten en dat het Heerbeeckcollege 

een lokaal beschikbaar stelt! 

 Niet iedereen die zich aanmeldt voor de taalklas komt in aanmerking om mee te doen. We vragen 

van deelnemers dat ze niveau A2 hebben, en dat is niet bij alle aanmeldingen het geval.  

Niveau A2 is het minimale inburgeringsniveau. Wat houdt dit in? 

 

luisteren  lezen  spreken productie   spreken interactie     schrijven 

 

Vooral bij de spreekvaardigheid is het niveau vaak nog te laag. Veel anderstaligen geven aan dat ze 

bijna alles begrijpen, maar durven geen Nederlands te spreken of kunnen dat niet. Daarmee zijn we 

ook gelijk bij het belang van taalcoaches: je kunt heel veel Nederlands leren uit boeken en via 

computerprogramma’s, maar als je het spreken niet oefent zal je daar op uitvallen.  

Wil je meer weten over het Europese referentiekader taalniveaus kijk dan eens hier: 

https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/ 

https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/


4 november: informatieavond over de nieuwe inburgeringswet 

Als je het bovenstaande leest begrijp je misschien ook wel dat niveau A2 eigenlijk onvoldoende is om 

echt goed mee te doen in de samenleving. De meeste werkgevers willen toch echt dat hun personeel 

goed Nederlands spreekt en als je een opleiding wilt volgen heb je meestal minimaal niveau B1 

nodig. En je moet meedoen in de samenleving om voldoende te kunnen oefenen met het spreken. 

Daarom zal per 1 januari de manier van inburgeren helemaal veranderen. De gemeente wordt 

verantwoordelijk voor de inburgering en er zal meer maatwerk worden geleverd. Het doel is dat 

meer mensen niveau B1 halen en als dat niet mogelijk is, dat er meer wordt gekeken naar wat er wel 

kan. Omdat dit nogal wat betekent voor het leren van de taal organiseren we hierover op 4 

november een avond. Vanaf 19.00 zijn jullie die avond welkom in de ontmoetingsruimte van 

Bestwijzer. Lisa Boons van de gemeente Best zal dan iets vertellen over de nieuwe wet en hoe de 

gemeente Best hiermee aan de slag zal gaan. Na de pauze zal Lotte Ghielen van vluchtelingenwerk 

nog iets vertellen over de eerste opvang en begeleiding van statushouders. Er is in de pauze en na 

afloop nog ruim de tijd om elkaar te spreken onder het genot van een hapje en drankje.  

We nodigen jullie allemaal van harte uit om deze avond aanwezig te zijn. Het lijkt erop dat we ons 

niet meer aan de anderhalve meter afstand hoeven te houden, maar we zullen wel proberen elkaar 

wat ruimte te geven deze avond 

 

Rabo club support   

Wij doen dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport!  We 

hopen wat extra middelen te krijgen zodat we meer trainingen kunnen verzorgen. Als je lid bent van 

de Rabo kun je stemmen op je favoriete club of vereniging van 4 tot 25 oktober. Bekijk hoe je ons kan 

steunen op rabobank.nl/clubsupport. 

VOG’s  

Omdat veel van de anderstaligen waarmee wij omgaan tot een kwetsbare groep horen heeft 

Stichting Samenspraak besloten om alle vrijwilligers voortaan standaard om een Verklaring Omtrent 

Gedrag te vragen.  Dus ook de vrijwilligers die op dit moment geen taalmaatje hebben of van wie het 

huidige taalmaatje misschien niet onder de noemer kwetsbaar valt. Niet omdat we elkaar niet 

vertrouwen maar uit zorg voor een veilige omgeving voor alle taalmaatjes. 

Daarom hebben alle taalcoaches afgelopen zomer per mail een verzoek gehad voor het aanvragen 

van een VOG via dienst Justis. We nemen binnenkort contact op met degenen die doorgegeven 

hebben dat zij de VOG inmiddels hebben ontvangen om een afspraak te maken om hem te checken. 

We moeten namelijk het origineel even zien en daarvan een aantekening maken in het 

administratiesysteem. Even langskomen in Bestwijzer op maandagmiddag tijdens het 

inloopspreekuur om hem te laten zien mag ook.  

Omdat de link in de door dienst Justis gestuurde mail maar beperkt geldig is krijgen de vrijwilligers 

die nog niet in de gelegenheid zijn geweest hun VOG aan te vragen binnenkort opnieuw een verzoek 

van dienst Justis. Het aanvragen is gratis, je moet alleen inloggen met je DigiD en wat gegevens 

invullen. 

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met ons of met Martien van de Donk 

van het bestuur via  penningmeester@samenspraakbest.nl . Hartelijk dank voor jullie medewerking! 

mailto:penningmeester@samenspraakbest.nl


Webinars voor taalcoaches 

Via het extranet van onze koepelorganisatie Het Begint Met Taal kun je trainingen volgen voor 

taalcoaches via een webinar. Je moet je wel van tevoren aanmelden via het extranet om mee te 

kunnen doen. 

Je logt in met de gebruikersnaam: Best TV  
Wachtwoord: Samenspraak Best 
 
De volgende webinars staan de komende tijd gepland: 

Donderdag 14 oktober van 14.00 -15.00 uur -  Webinar SpreekTaal 

Ben je taalvrijwilliger en zoek je oefenmateriaal voor de wat meer gevorderde deelnemer? Gebruik 

dan het nieuwe SpreekTaal 3! Dit oefenmateriaal is speciaal gemaakt voor halfgevorderde 

deelnemers, met een taalniveau tussen A2 en B1. 

Woensdag 27 oktober van 16.00 tot 17.30 uur - Eenvoudig communiceren = makkelijk praten 

Ben je taalvrijwilliger of communiceer je vaak met anderstaligen… hoe spreek je dan zelf eenvoudig 

Nederlands? Als je je zelf hoort praten, denk je… dat klinkt best ingewikkeld, hoe maak ik het 

simpeler? Eenvoudig spreken is nl. een hele kunst! Hoe maak je korte én goede zinnen, zodat je beter 

begrepen wordt? Na deze webinar heb je meer inzicht in je eigen taalgebruik en ben je beter in staat 

om te ‘schakelen’ naar het taalniveau van een ander. 

Dinsdag 9 november van 16.00 tot 17.00 -  Taalcoaching voor praktijkleerders (laaggeletterden) 

Taalcoaching voor deelnemers die nog niet (veel) naar school zijn geweest: hoe pak je dat aan? Wat 

werkt? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je dat op afstand doen? Op deze vragen 

krijg je antwoord in de webinar taalcoaching voor praktijkleerders. 

Woensdag 17 november van 13.30 tot 14.30 uur -  Iedereen actief! Over actieve werkvormen voor 
taalcoaching 

Hoe pak je taalcoaching op verschillende manieren aan? Hoe zorg je ervoor dat taal wel genoeg 

herhaald worden zonder dat het saai wordt? Hoe kun je spreken en luisteren op nieuwe manieren 

aanpakken? Dit alles hoor je tijdens deze webinar. Zo kun je met nieuwe inspiratie aan de slag! 

 

Afscheid Leonie 

Om persoonlijke redenen heeft Leonie Lommen helaas besloten te 

stoppen als coördinator. We zijn blij voor alles wat ze heeft gedaan in de 

korte tijd dat ze coördinator was en wensen haar alle goeds toe. Akkie en 

Marike zullen voorlopig met z’n tweeën verder gaan. Mocht je zin hebben 

om extra taken op te pakken voor Samenspraak, dan horen we het graag! 

De taalkoppels waar Leonie coördinator zullen  Akkie en Marike onderling 

verdelen, jullie ontvangen daarvan persoonlijk bericht. 

 



 

Taalhuis Best 

De afgelopen periode hebben we een aantal keren overlegd met Ellen Reinders van het Taalhuis 

Best. We hebben nagedacht over waar we kunnen samenwerken en wat het verschil is in de taken 

die we hebben. We hebben afgesproken dat wij ons als Samenspraak met name zullen richten op 

mensen die moeten inburgeren, maar er is wel wat overlap en we kunnen elkaar ook aanvullen.  

Hieronder meer informatie over het Taalhuis. 

  

Taalhuis Best 

In 2019 is het Taalhuis Best geopend. Net zoals veel organisaties en initiatieven hebben ook wij 

last gehad van de pandemie en konden daardoor niet goed starten. Nu alles weer terug open is, 

kunnen ook wij een doorstart maken. En dat hebben we inmiddels gedaan! 

Het Taalhuis in Best werkt samen met andere organisaties aan het bestrijden van de 

laaggeletterdheid en lage digi-vaardigheden in Best. We richten ons op mensen met als 

moedertaal Nederlands (NT1), maar ook op mensen die vanuit het buitenland hier zijn komen 

wonen (NT2). Samen met Stichting SamenspraakBest, Lev Best, CultuurSpoor, SeniorWeb, 

gemeente Best en stichting Lezen en Schrijven willen we mensen dat steuntje de rug geven 

waardoor het makkelijk(er) wordt om deel te nemen aan de maatschappij. 

Voor taalcoaches 

Voor de vrijwilligers die een taalvrager ondersteunen hebben wij een brede collectie 

leermaterialen beschikbaar. Je kunt deze in de Bibliotheek van CultuurSpoor vinden. Daar zitten 

zowel leermethodes bij als leesboeken in eenvoudige taal.  

Ook kun je via het Taalhuis een oefenaccount krijgen voor het programma oefenen.nl. Een 

methode om online taal te oefenen. Met een account kun je jouw taalvrager volgen, resultaten 

en voortgang worden bij gehouden. Dus ook wanneer hij thuis oefent. Oefenen.nl kan een mooie 

aanvulling zijn op jouw begeleiding voor een taalvrager! 

Digitaal 

Vaak hebben mensen die moeite hebben met taal, ook moeite met digitale vaardigheden. 

Omdat binnen het Taalhuis ook een netwerk van Bestse organisaties bestaat, zijn de lijnen kort. 

We kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijk doorverwijzen naar een bestaande cursus. Ook 

kunnen we actie ondernemen, een cursus of project opzetten. Belangrijk is om de doelgroep in 

beeld te hebben. Dus meld het gerust als er ook een leervraag ligt op digitaal vlak. Dat kan bij 

Samenspraak, maar ook direct bij het Taalhuis.  

https://taalhuisbest.nl/
https://taalhuisbest.nl/
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https://taalhuisbest.nl/
https://taalhuisbest.nl/


 

 

Veel succes gewenst met je taalmaatje en we hopen jullie allemaal op 4 november te ontmoeten! 

 

Akkie en Marike 

 

 

Een voorbeeld van een project dat het Taalhuis samen met de partners heeft opgezet: een 

spreekuur waar inwoners geholpen worden bij de installatie en het gebruik van de CoronaCheck-

app. Elke vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur kunnen mensen hiervoor terecht in de bibliotheek. 

Verwijs dus gerust door! 

Contact 

Wil je gebruik maken van leermaterialen? Meer weten over hoe je Oefenen.nl kunt gebruiken als 

aanvulling? Of direct een account aanvragen? 

Neem contact op! 

Je kunt een mailtje sturen naar info@taalhuisbest.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Ellen Reinders 

Coördinator Taalhuis Best 

Telefoon: 06 236 55 409  

Mail: info@taalhuisbest.nl 

Website: www.taalhuisbest.nl 

FB: facebook.com/TaalhuisBest 

mailto:info@taalhuisbest.nl
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