
 

 

 

 

 

 

         Nieuwsbrief 2022-3 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en het taalcoachen weer heeft opgepakt. Wij 

zijn vorige week weer gestart met de spreekuren en hebben kennisgemaakt met een aantal nieuwe 

taalcoaches. Welkom! We hopen de komende weken ook een aantal intakes met anderstaligen te 

gaan doen en dan kunnen we weer nieuwe taalkoppels maken.  

 

Terugblik op 27 juli: bij de buren op de koffie! 

Eindelijk konden we weer eens een uitje met onze taalmaatjes organiseren.  

Vanaf Bestwijzer vertrokken we op de fiets naar Oirschot waar we om 10:00 

uur hartelijk werden verwelkomd bij Museum De Vier Quartieren. In groepen 

namen de gidsen ons mee terug in de tijd met verhalen over hoe het er 

vroeger aan toe ging in Oirschot. Binnen én buiten. Leuk om te zien hoe 

taalmaatjes sommige oude huishoudelijke apparaten herkenden: die 

gebruikten ze in hun thuisland ook. 

De traditionele Oirschotse Poffer tussen de rondleiding in het museum en de 

stadswandeling langs Oirschotse monumenten smaakte prima. Al met al een 

geslaagde, informatieve maar vooral heel gezellige ochtend samen.  

  

 

 



11 oktober: Training effectief coachen bij tweedetaalverwerving 

Wij nodigen al onze taalvrijwilligers van harte en nadrukkelijk uit voor deze training op  

dinsdagavond 11 oktober in Bestwijzer. De training wordt gegeven door gecertificeerd taaldocent 

Nederlands als tweede taal Anneke ten Cate van Taalsupport Heerhugowaard. 

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en de training start om 

19.30. We verwachten de avond rond  21:30 uur af te sluiten. 

De training leert je hoe het proces van tweedetaalverwerving 

verloopt en wat dat betekent voor je manier van coachen. Je 

doet ideeën op voor gevarieerde werkvormen. Je leert hoe je 

door middel van een goede opbouw in je coaching een groter 

leereffect kunt bereiken. Na afloop van de training ga je naar 

huis met de kennis en de vaardigheden om een scala aan 

werkvormen op het juiste moment in te zetten. Hierbij ligt de 

nadruk op het trainen van mondelinge vaardigheden. 

 

In de training krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen: 

1. Op welke manier leren mensen een tweede taal? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met 

moedertaalverwerving? Wat betekent dat voor je aanpak? 

2. Hoe kun je ervoor zorgen dat woorden en zinnetjes ook worden onthouden en gebruikt? 

3. Welke oefenvormen zijn er voor luisteren en spreken en wanneer kun je die het best gebruiken? 

Kortom: een voor iedere taalvrijwilliger interessante, informatieve en inspirerende avond.  

Als je mee wilt doen aan de training, vragen we je van te voren aan te melden per mail 

naar info@samenspraakbest.nl of per whatsapp naar tel: 06-21 54 25 03 

 

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Samenspraak 

Zoals jullie weten hebben we op 12 april van de gemeente de wisseltrofee gekregen als 

aanmoedigingsprijs. Hierbij hoorde ook een geldbedrag. We willen alle vrijwilligers graag een keer in 

het zonnetje zetten, tenslotte is het dankzij jullie inzet dat we anderstaligen kunnen helpen! 

Namens het bestuur mogen we jullie daarom uitnodigen voor een uitstapje op woensdag 5 oktober. 

Vanaf 19.00 uur verwachten we jullie allemaal in het Batacomplex gebouw 32. We hebben een leuk 

programma voor jullie met een interessante rondleiding en demonstraties. Het programma duurt 2 uur 

en drinken en versnaperingen zijn inbegrepen. 

Wil je mee? Geef je dan uiterlijk 25 september op via de mail info@samenspraakbest.nl  

of via de whatsapp naar tel: 06-21 54 25 03 

Nadat je je hebt opgegeven ontvang je nog nadere informatie 
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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 Interculturele competenties (21 september 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. 

Online training ‘Taalcoaching voor praktijkleerders’ (4 oktober 2022, 14-17u) 

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 als coördinator antwoord in de training taalcoaching voor praktijkleerders. 

Webinar SpreekTaal (12 oktober 2022, 19.30-20.30u) 

Ben je taalvrijwilliger en op zoek naar materiaal om gesprekken te 

oefenen? Gebruik dan SpreekTaal, hét materiaal voor taalcoaching. 

Na deze webinar weet je precies wat SpreekTaal inhoudt en hoe je 

ermee kunt werken. Ook leer je de basis van NT2-didactiek. 

Webinar Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak (18 oktober 

2022, 19.30-20.30u) 

De uitspraak van het Nederlands is vaak een struikelblok voor anderstaligen. Wil je weten wat 

verstaanbaar spreken precies inhoudt, wat de Nederlandse uitspraak zo moeilijk maakt voor een 

anderstalige en hoe je je anderstalige kunt helpen? 

Dan is het een goed idee om mee te doen met de webinar over werken aan verstaanbaarheid en 

uitspraak! 

Voor alle 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  
 

Rabo ClubSupport  

Ook dit jaar doen we mee met Rabo ClubSupport actie!  

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. Dit kan nog tot en met 27 september. 

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport. En tip ook je familie/vrienden/kennissen 

dat ze ons kunnen steunen! 

 

Hartelijke groet, Akkie en Marike  

  


