
 

 

 

 

 

 

         Nieuwsbrief 2022-1 

 

En dan is het oorlog….. 

Ons land is de afgelopen weken opgeschrikt door de vreselijke oorlog in Oekraïne. Zoveel mensen 

zijn het geweld in dat land ontvlucht op zoek naar veiligheid. Ook in Best worden vluchtelingen uit 

Oekraïne gehuisvest, in de Schakel. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe lang ze zullen blijven 

en wat ze nodig hebben.  

Mocht hun verblijf hier wel langer gaan duren, dan zal er misschien ook vraag zijn naar hulp bij het 

leren van de Nederlandse taal. We hebben contact met de LEV-groep om te kijken of we hier iets in 

kunnen betekenen. We denken dan aan taallessen in kleine groepjes of misschien een soort Taalcafé. 

Natuurlijk zijn er daarvoor ook vrijwilligers nodig. Hoewel er nog geen concrete vraag ligt, willen we 

vragen of je eens wilt nadenken of je hierbij zou kunnen helpen. 

 

 

Verslag Trainingsavond Uitspraak en Intonatie  

Op woensdag 23 maart hebben we de training Uitspraak en Intonatie 

gehouden in Bestwijzer. Er waren 12 deelnemers. 

Anneke ten Cate liet ons zien dat Nederlands een taal is waarin intonatie, klank en ritme heel 

belangrijk zijn voor het begrip van wat er wordt gezegd. Je noemt dat een morsetaal. Dat is in lang 

niet alle talen het geval. Zo is Italiaans bijvoorbeeld een staccatotaal, dat wil zeggen dat alle 

lettergrepen even lang zijn. En in het Pools ligt de klemtoon van een woord (bijna) altijd op de laatste 

lettergreep.  

Om mensen te helpen verstaanbaar Nederlands te spreken is het dus heel belangrijk om op de 

intonatie te letten, bijvoorbeeld bij vraagzinnen. Een goede manier om dit te oefenen is het doen van 

taalriedels: je zegt een (eenvoudige) zin voor, en de ander moet dit in hetzelfde ritme en op dezelfde 

toon nazeggen. Gebruik daarbij juist geen moeilijke woorden, maar alleen makkelijke zinnetjes 

waarvan de betekenis bekend is. Je kunt het eventueel met je smartphone opnemen en naluisteren 

om de verschillen goed te laten horen. Let op: het gaat om horen en nazeggen. Laat ze de zin niet 

oplezen, want daarmee richt je de focus juist niet op de intonatie. 



Deze taalriedels zijn ook een vast onderdeel van de methode Spreektaal. Deze methode is 

beschikbaar voor 3 taalniveaus, A0-A1, A1-A2 en A2-B1. Als je hier gebruik van wilt maken kun je de 

materialen op het extranet van Het Begint met Taal vinden. Eventueel hebben wij ook een exemplaar 

op papier beschikbaar. 

   

 

 

 

 

 

 

Webinars 

Er staan de komende weken nog een paar interessante webinars op het programma. We brengen 

deze onder jullie aandacht omdat je zo makkelijk vanuit huis wat tips en vaardigheden kunt krijgen 

om je taalcoachen effectiever te maken. 

Webinar Interculturele competenties (10 mei 2022, 19.30-20.30u). 

Nieuwkomers die de Nederlandse taal leren hebben hun eigen culturele achtergrond en 

communicatiestijl; die heb jijzelf trouwens ook.  Wil je uitleg over waarom er culturele misverstanden 

kunnen ontstaan en hoe je hiermee het beste kunt omgaan? Volg dan deze webinar. 

In de webinar krijg je informatie en opdrachten rondom cultuur en 

interculturele communicatie. Hierdoor word jij je meer bewust van 

interculturele competenties, culturele verschillen en de invloed 

daarvan op je oefenpraktijk. 

De webinar is bedoeld voor taalvrijwilligers die meer willen weten 

over het omgaan met culturele misverstanden en hiervoor 

handvatten willen krijgen. Je reflecteert daarbij ook op je eigen 

aanpak. 

Webinar Vaardigheden van de taalcoach (17 mei 2022, 12-13u) 

In deze webinar behandelen we vaardigheden die je als taalcoach kunt inzetten om jouw 

taalcoaching tot een succes te maken. Zoals het geven van feedback, leren loslaten, samen 

reflecteren op het doel van de taalcoaching en bepalen hoe de taalontmoetingen daartoe bijdragen 

en wat je rol als taalcoach precies is. In deze webinar leer je: 

- feedback geven 

- loslaten 

- reflecteren met je deelnemer(s) op het doel van de taalcoaching 

- over je rol als taalcoach 

 



Voor beide webinars geldt dat je je van tevoren moet opgeven via het extranet van Het Begint met 

Taal. Je kunt daarop inloggen met de volgende gegevens: 

Gebruikersnaam:  Best TV 
Wachtwoord:       Samenspraak Best  
 

Intervisie 

Woensdagavond 20 april en donderdagavond 12 mei organiseren we twee intervisie bijeenkomsten 

in Bestwijzer., van 19:30 – 21:30 uur. 

De taalvrijwilligers van Stichting SamenspraakBest werken geheel zelfstandig en ontwikkelen een 

eigen manier van werken. Sommigen hebben al meedere trajecten doorlopen, anderen zijn net als 

taalcoach begonnen. De intervisie bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen en kennis met elkaar te 

delen en onderlinge betrokkenheid te vergroten. We zullen deze avonden een paar thema's 

bespreken maar willen vooral ook de mogelijkheid bieden om zaken waar je als taalvrijwilliger 

tegenaan loopt met collega's te bespreken en elkaar feedback te geven. 

 Wij denken dat intervisie echt een belangrijke en inspirerende manier is om met en van elkaar te 

leren. Een laagdrempelige manier om nieuwe inzichten, ideeën en mogelijkheden op te doen. 

Had je je nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog!  

 

Wisseltrofee 

We voelen ons heel vereerd dat we door de gemeente Best zijn 

uitgekozen om de Wisseltrofee in ontvangst te nemen. Deze prijs 

is bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor een 

maatschappelijk doel. Afgelopen dinsdag zijn we met een 

delegatie op het gemeentehuis uitgenodigd en heeft onze 

voorzitter, Nico Vrijenhoek, de trofee gekregen uit handen van 

de burgemeester. Aan de prijs is ook een geldbedrag van 250 

euro gekoppeld, dat we mogen besteden aan een activiteit die 

bij onze doelstelling past. Vooral zijn we blij met de publiciteit 

voor ons werk en de waardering die er is voor de inzet van de 

taalcoaches en de docenten van de Taalklas. Een pluim voor 

iedereen die zich inzet om nieuwkomers bekend te maken met 

de Nederlandse taal en cultuur! 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijwilligers gezocht.... 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers maar dit keer zijn we ook op zoek naar een 

vrijwilliger om onszelf te ondersteunen. Sinds de coronamaatregelen het weer toestaan zijn we vol 

gas aan de gang om alle activiteiten weer op te starten. Super fijn maar ook druk!  

We merken dat er maar weinig tijd over blijft voor het organiseren van de toch ook zo belangrijke 

leuke dingen die nu eindelijk ook weer mogen: het jaarlijkse uitstapje en de wereldmaaltijd. Met het 

geldbedrag dat we van de gemeente hebben gekregen zouden we graag een cultureel uitstapje 

organiseren voor alle taalkoppels. Dus: heeft iemand ideeën en/of tijd heeft om ons daarmee te 

helpen? We horen het graag! 

 

Biografie Anderstaligen 

De Biografie voor Anderstaligen is een werkboek over 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik'.  Met 

deze biografie kun jij als taalvrijwilliger je taalmaatje beter leren kennen. Het geeft je 

aanknopingspunten voor een gesprek en geeft je een idee van de leerdoelen van de anderstalige. 

Wat kan hij of zij? Wat wil hij of zij graag doen? Wat wil hij of zij graag leren? Door het over deze 

dingen te hebben versterk je het zelfbewustzijn van de anderstalige. Tegelijkertijd oefenen jullie de 

Nederlandse taal én hebben jullie een gezellige tijd! 

Je kunt dit werkboek zelf downloaden op de website van HBMT 

via het extranet. We hebben ook een aantal geprinte exemplaren 

voor belangstellenden klaarliggen bij Bestwijzer.  

 

 

 

 

 

 

 

Andere taalactiviteiten 

Graag wijzen we jullie nog op de andere taalactiviteiten die er plaatsvinden in Best en waar je 

taalmaatje welkom is. 

Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur is er Taalcafé in de ontmoetingsruimte van Bestwijzer. 

Iedereen die beter Nederlands wil leren is daar welkom. Een afspraak maken is niet nodig 

Elke vrijdagochtend is er in de ontmoetingsruimte van de Leemkuilen Taalclub. Ook dit is een 

laagdrempelige plek om Nederlands te oefenen op verschillende niveaus. Iedereen is welkom, maar 

de groep is al wel vrij vol, dus aanmelden is gewenst. Dat kan bij Jana Pavlova: 

jana.pavlova@levgroep.nl.  

mailto:jana.pavlova@levgroep.nl


In september hopen we zelf weer te starten met een nieuwe groep van de Taalklas in het 

Heerbeeckcollege. Deze lessen zijn bedoeld voor mensen die al A2 niveau hebben maar graag verder 

willen leren. Waarschijnlijk komt er een avondgroep en bij voldoende belangstelling ook een 

daggroep. Als je taalmaatje hier belangstelling voor heeft, dan kun je dat bij ons melden. 

 

 

Tot slot 

De komende weken vallen er wat spreekuren uit op maandag ivm de vakanties. Wil je ons toch 

dringend spreken, app dan je coördinator of stuur een mail. Dan reageren we zo snel mogelijk. 

 

  

Akkie en Marike  

 


