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DRUKBEZOCHTE NETWERKLUNCH 14 NOVEMBER
Bij de Netwerklunch van het To-Taalhuis op 14 november
j.l. waren 40 Taalpartners vanuit het netwerk aanwezig.

Met trainingsacteur Irma Rens kon geoefend worden met
het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Marian Jansen zorgde met haar presentatie over Klasse!
voor de aftrap. Zij schetste de basis van Klasse! als hét
programma om laaggeletterde Nederlanders te benaderen
en te verwijzen naar taal leren.

Na afloop kreeg het programma in de evaluatie een
positieve beoordeling. Op de vraag wat een onderwerp
voor een volgende bijeenkomst kan zijn werd vooral
aangegeven:

Vervolgens ging
Marian aan de slag
om met elkaar te
bedenken hoe
mensen te
‘triggeren’ de stap
naar het To-Taalhuis
te zetten.

-

Het benaderen van de doelgroep
Het oefenen van gesprekstechnieken

Dit en ook de vraag om het programma iets langer te
maken zal zeker meegenomen worden voor de
Netwerkbijeenkomst waarvoor u in het voorjaar van 2019
een uitnodiging ontvangt.

AL RUIM 50 BEZOEKERS MET TAAL-/LEERVRAAG NAAR TO-TAALHUIS
Sinds de opening op 8 mei j.l. hebben al meer dan 50
bezoekers het gezellig ingerichte To-Taalhuis weten te
vinden. Ieder met een eigen leervraag. Samen wordt
gekeken naar wat iemand graag beter wil leren. Daarbij
wordt dan bijvoorbeeld een Taalmaatje, computerles of
Taalgroep gezocht die past bij de vraag en de persoon.

Het uitgangspunt bij elke taal/leervraag is vraaggericht met de
bezoeker te kijken naar de
wensen en de mogelijkheden.

TAALGROEP (ANDERSTALIGE) HEREN
Sinds enkele jaren komen ouders van basisschoolkinderen
samen in Taalgroepen om de Nederlandse taal extra te
kunnen oefenen. Dit doen zij bijvoorbeeld naast een
inburgeringstraject maar ook gewoon voor de gezelligheid.
De ene keer wordt een thema aangesneden, de andere
keer wordt gezamenlijk genoten van een high tea of er
wordt een Taalspel gespeeld. Tot nu toe zijn het veelal

dames geweest die deelnamen. Onlangs hebben tijdens de
inloop van het To-Taalhuis enkele heren aangegeven meer
Nederlands te willen spreken en schrijven. Omdat
interesses en onderwerpen van mannen en vrouwen nu
eenmaal verschillen, wordt in januari gestart met een
mannentaalgroep. Interesse? laat het weten.

TIPS EN IDEEËN ALTIJD WELKOM
Tijdens diverse netwerkbijeenkomsten van het To-Taalhuis
in 2018 zijn we steeds blij verrast met de grote opkomst en
input vanuit allerlei organisaties. Dat is ons heel veel waard.

Omdat we een ieders input waardevol vinden, willen we
aangeven dat tips en ideeën ook buiten de bijeenkomsten
om altijd welkom zijn: info@to-taalhuis.nl of 0636 03 0852.

TAALCAFE VAN START, AFTRAP VRIJDAG 11 JANUARI
Het To-Taalhuis, de BWI en de bibliotheek hebben besloten
te starten met een Taalcafé. Op vrijdag 11 januari wordt het
startschot gegeven door Wethouder Lars van der Beek.

Iedereen kan zonder aanmelding binnenlopen:
Waar? Bibliotheek Hoogerheide
Wanneer? Elke vrijdag van 13.45 tot
14.45 uur

Het Taalcafé is een plek waar (anderstalige) inwoners en
vrijwilligers van de gemeente Woensdrecht met elkaar in
gesprek kunnen gaan over verschillende onderwerpen. Het
gaat om ontmoeten en spreken in de Nederlandse taal.
Deelname is gratis.

Opening vrijdag 11 januari 13.45 uur

TAAL-/VOORLEESVRIJWILLIGERS
Vanuit het To-Taalhuis gaan Voorleesvrijwilligers wekelijks
naar kinderen thuis, om hen spelenderwijs verder te helpen
in de Nederlandse taal.

vrijwilliger in een Taaloefengroep of als vrijwilliger bij de
Kellebeek Taalklas die sinds september een plekje in het ToTaalhuis heeft gekregen.

Vanuit de vraag ook ouders bij hun taal te ondersteunen,
wordt in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven
de Taalvrijwilligerstraining periodiek aangeboden.

In deze Taalklas zijn cursisten
vanuit verschillende
‘windstreken’ fanatiek bezig
het Nederlands onder de knie
te krijgen. Dit alles in een
gezellige sfeer onder begeleiding van ‘monsieur’ Pierre.

De laatste training van 2018 is onlangs afgerond. De nieuwe
Taalvrijwilligers gaan in 2019 aan de slag als Taalmaatje, als

STEEDS MEER VERWIJZINGEN VIA NETWERKPARTNERS
Tijdens de inloop op donderdagochtend zien we regelmatig
nieuwe bezoekers. De een heeft de stoute schoenen
aangetrokken (“Ik was aan het ramen zemen en dacht: nu
moet ik gaan.”), de ander komt met een vriendin.
Gelukkig krijgen we ook steeds meer verwijzingen via
partners vanuit het netwerk. Super. Voor de volledigheid
willen we daarbij aangeven dat:

-

De inloop is: donderdag’s van 10.00 tot 11.30 uur.
Dit is tijdens de schoolvakanties.
Als iemand op donderdag niet kan, is een afspraak
op een ander moment altijd mogelijk.
Wanneer iemand het lastig vindt om naar het ToTaalhuis te komen, dan gaat het To-Taalhuisteam
gewoon naar het huisadres.

TAALGROEP (ANDERSTALIGE) HEREN
Sinds enkele jaren komen ouders van basisschoolkinderen
samen in Taalgroepen om de Nederlandse taal extra te
kunnen oefenen. Dit doen zij bijvoorbeeld naast een
inburgeringstraject maar ook gewoon voor de gezelligheid.
De ene keer wordt een thema aangesneden, de andere
keer wordt gezamenlijk genoten van een high tea of er
wordt een Taalspel gespeeld. Tot nu toe zijn het vaak

vrouwen geweest die deelnamen. Onlangs hebben tijdens
de inloop van het To-Taalhuis enkele heren aangegeven
meer Nederlands te willen spreken en schrijven. Omdat
interesses en onderwerpen van mannen en vrouwen nu
eenmaal verschillen, wordt daarom begin 2019 gestart met
een mannentaalgroep.

FIJNE DAGEN EN OP NAAR EEN INSPIREREND 2019

Vanuit het To-Taalhuis wenst het To-Taalhuisteam een ieder hele fijne en sfeervolle feestdagen toe.

