
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2 

 

Zomer 

Als het goed is hebben alle taalcoaches via de mail een uitnodiging gehad voor het uitje op woensdag 

27 juli. Dat valt in de eerste week van de zomervakantie, een periode dat er ook voor anderstaligen 

vaak weinig te doen is. Veel lessen stoppen, dus wordt er vaak ook minder geoefend met het 

Nederlands. We hopen met het uitje een impuls te geven om toch samen actief te zijn en met elkaar 

door te praten over wat we gaan zien in het museum en het dorp Oirschot. Zowel de taalcoach als de 

anderstalige zijn van harte welkom om mee 

te gaan!  

In de zomervakantie van 1 augustus t/m 4 

september komen de spreekuren te 

vervallen. Wil je ons toch dringend spreken, 

app dan je coördinator of stuur een mail. We 

proberen dan zo snel mogelijk te reageren. 

Overigens zal het taalcafé gewoon doorgaan 

in de zomervakantie, dus daar kan je 

taalmaatje ook elke maandagmiddag naar toe 

gaan. 

 

Hoe staan we ervoor 

We kijken zelf terug op een druk halfjaar en zien ook uit naar een vakantieperiode.  We hebben op 

het moment 29 actieve taalkoppels, waarvan er 14 in het afgelopen halfjaar zijn gestart. In dat 

halfjaar hebben we ook 9 trajecten afgesloten met een evaluatiemoment. We hebben intakes 

gedaan met 13 potentiële vrijwilligers, waarvan er de meesten ook al aan de slag zijn gegaan. Op dit 

moment staan er nog 6 anderstaligen op de wachtlijst voor een taalcoach. We hopen voor de 

vakantie nog een aantal van hen te koppelen aan een taalcoach. Er staan ook nog een aantal intakes 

met anderstaligen gepland voor de zomervakantie. Nog drukke weken dus! 

 

Terugblik Intervisieavonden 20 april en 12 mei 

De 2 intervisieavonden waren gezellig en geanimeerd. Het programma was deze avonden niet 

belangrijk: taalvrijwilligers gingen met elkaar in gesprek en wisselden ervaringen uit.  



2 
 

'Ze hebben het al zo druk met alle lessen en hun gezin' 'Hoe motiveer je je maatje' 'Ik ben er vooral 

mee bezig dat mijn taalmaatje mij begrijpt – maar begrijp ik haar wel?'  

Ook veel praktische vragen over dingen als zwemles voor volwassenen, waar vind ik eenvoudige 

leesboeken, wie helpt mijn maatje bij het vinden van werk? 

Om de wekelijkse gesprekken op gang te brengen of om eens over iets heel anders te praten zijn er 

een aantal 'kletskaarten' gemaakt. Met uiteenlopende vragen: 'Waar woont je huisarts?' 'Hoe ziet 

een bruiloft er uit in jouw land?' 'Welke kleding draag je graag?'. We gaan er een mooie set 

taalmaatjes kaarten van maken. 

Uit de ingeleverde vragenformulieren maken we op dat intervisie-, informatie- en trainingsavonden 

allemaal belangrijk en nuttig worden gevonden. Er wordt wisselend gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden en materialen van Het Begint Met Taal maar deze nieuwsbrief wordt over het 

algemeen wel gelezen (fijn!). 

Alle deelnemers bedankt voor jullie aanwezigheid en voor 

alle tips aan elkaar en aan ons: 

✓ veel Nederlands praten als coach is helemaal niet erg 
(een talige omgeving is goed om Nederlands te leren) 
 
✓ zelfvertrouwen geven is superbelangrijk 
 
 

 

 

Overzicht (taal)activiteiten in Best 

Tijdens de intervisie avonden hebben we al een overzicht van verschillende (taal) activiteiten in Best 

uitgedeeld. Sindsdien hebben we het overzicht nog verbeterd en aangepast. Ook omdat niet 

iedereen bij de intervisie aanwezig kon zijn ontvangen jullie bij deze nieuwsbrief dit nieuwe overzicht 

als bijlage. Alle hulp om dit overzicht correct en up-to-date te houden is overigens van harte welkom. 

 

Taalklas 2022- 2023 

Als je taalmaatje inmiddels niveau A2 heeft bereikt kan zij/hij zich inschrijven voor het nieuwe 

schooljaar van onze taalklas. De cursus loopt van september tot mei, wordt gegeven in het 

Heerbeeckcollege en kost  € 60 per schooljaar plus kosten voor de aankoop van een boek.  

Tot nu toe was er ieder jaar een avondklas en een dagklas. Wegens teruglopende belangstelling voor de 

dagklas zijn bestuur en docenten aan het overwegen om met de daggroep te stoppen en over te gaan naar 2 

avondklassen. Zodra  bekend is hoe het gaat worden zetten we het op de site www.samenspraakbest.nl 

  

http://www.samenspraakbest.nl/
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Belangstellenden moeten zich via de website 

www.samenspraakbest.nl of via de mail   

info@samenspraakbest.nl aanmelden vóór eind 

augustus. Dan nemen de docenten (Marjo Meerman en 

Nelleke Okkerse) begin september contact op voor een 

intakegesprek.  

 

 

 

'Voorop staat voor ons het plezier in hardlopen en de sociale contacten die je opbouwt.'  

 

Lopen en wandelen bij atletiekvereniging Generaal Michaëlis Best 

Over het belang van sport en beweging hoeven we het hier niet te hebben. Evenmin over de 

betekenis die sporten in groepsverband kan hebben voor integratie van nieuwkomers.  

Daarom attenderen wij jullie graag op de groepsactiviteiten van atletiekvereniging GM. Als je 

taalmaatje graag loopt of wandelt of daarmee zou willen beginnen, laat hem/haar dat niet alleen 

doen maar stimuleer hem/haar om eens te gaan kijken bij GM. Ze zijn daar van harte welkom om zich 

bij een van de groepen aan te sluiten.  

Zo is er op 14 september is een gratis proeftraining voor de eerstvolgende hardloopcursus. 

Voor de wandel-power-nordic- atletiek en reguliere trainingen geldt dat je altijd 4 keer gratis mee 

mag trainen om te kijken of er iets voor je bij is. 

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vind je in de bijlage die Kathinka van Dijk, 

bestuurslid lopen van GM (bestuurslidlopen@avgm.nl) voor ons heeft geschreven.  

Ter aanvulling hierop: indien nodig kun je specifiek voor sporten/sportspullen financiële 

ondersteuning aanvragen bij de Gemeente Best (Meedoenregeling) Bij de LEV groep helpen ze met 

het aanvragen hiervan. 

 

http://www.samenspraakbest.nl/
mailto:bestuurslidlopen@avgm.nl
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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 Vergroten woordenschat (7 juli 2022, 12.00-13.00u). 

Deze webinar gaat in het op het vergroten van de woordenschat van de anderstaligen. Hierbij maken 

we gebruik van het viertaktmodel, het oefenen van woorden en het stellen van vragen. 

Na de webinar ga je met nieuwe inspiratie weer aan de slag! 

Webinar Iedereen actief! (31 augustus 2022, 12-13u) 

Als taalvrijwilliger heb je verschillende manieren om je deelnemer te begeleiden. Je kunt met hem 

praten over het dagelijks leven of bijvoorbeeld SpreekTaal gebruiken. Maar daarnaast wil je soms 

ook wat anders met de cursisten die je begeleidt. Wat doe je bijvoorbeeld om de woordenschat van 

een bepaald thema nog een keer te herhalen? Wat kun je doen om luisteren en spreken op een 

andere manier aan te pakken? In deze webinar maak je kennis met en ervaar je verschillende 

werkvormen, onder andere uit het boek Actief met taal. Je krijgt uitleg waarom deze werkvormen 

goed werken en op welk moment je ze kunt gebruiken. 

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  
 
 

Tot slot 

We hopen jullie allemaal te zien op 27 juli en zo niet, een hele fijne zomer toegewenst! 

Akkie en Marike  

 


