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In de Nieuwsbrief van december spraken wij de hoop uit dat alles langzamerhand weer naar de 
normaliteit zou terugkeren. We weten inmiddels dat het zo nog niet mag zijn. Maar misschien 
biedt de in aantocht zijnde lente de mogelijkheid weer wat meer naar buiten te gaan en 
wandelend, op veilige afstand van elkaar, de gesprekken met uw taalmaatje weer op te nemen. 
Hieronder vindt u ook veel mogelijkheden voor online lessen. 
 

Gilde op Facebook 
https://www.facebook.com/gilde.denbosch.3 
 
Als er nieuws te melden is kunt u dat vanaf nu ook op Facebook vinden. En u kunt uw 

ervaringen en tips uitwisselen met andere coaches. Bent u al lid van Facebook dan weet u ons 
te vinden, maar ook als u  dat niet bent kunt u een kijkje gaan nemen. 

 

Huis73 

‘Leer mij ze kennen’, maand van de educatieve programma’s  
 Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan ‘Leer mij ze kennen’, maand van de educatieve  
 programma’s. Een maand met online sessies op vier donderdagmiddagen in april waarin u 
overzicht krijgt van nieuw en bestaand educatief materiaal op het gebied van 
basisvaardigheden.  
 
Alle programma’s én aanbieders binnen het programma Bibliotheek en basisvaardigheden 
komen aan bod: taal, digitaal, werk, inburgering en gezondheid. Daarnaast presenteren we een 
nieuwe (online) leermiddelengids waarin al het aanbod overzichtelijk te vinden is.  
 

Wanneer? 
We trappen af met een landelijke kick off op 1 april en daarna vullen we 3 donderdagmiddagen 
( 8, 15 en 22 april) met sessies, workshops, filmpjes, podcasts, digitale marktkramen en nog 
veel meer. Elke donderdag staat een ander thema centraal.  
 

https://www.facebook.com/gilde.denbosch.3
https://www.leermijzekennen.nl/


Voor wie? 
 U kunt individueel deelnemen, maar nog leuker is om samen met andere vrijwilligers (online) 
af te spreken. De inschrijving is voor de hele maand, u kunt zelf kiezen welke sessies u volgt.  
Meedoen is leuk, leerzaam, inspirerend en gratis! Klik op www.leermijzekennen.nl voor meer 

informatie en het programma of op de onderstaande button om je direct aan te melden.  
 
  

                                                              

  

 

 

 
Bent u op zoek naar nieuw materiaal? Doorzoek dan ook  het Extranet en krijg 
allerlei handige tips om uw taalcoaching-sessies nog leuker te maken. 
 
SpreekTaal 3 is speciaal gemaakt voor alle vrijwilligers die anderstaligen een-op-een of in 

groepjes begeleiden. De modules gaan over dagelijkse onderwerpen zoals werk, gezondheid, 
school, leren en ondernemen. Alle anderstaligen kunnen met het materiaal oefenen: van praktijk-
opgeleid tot hoogopgeleid. SpreekTaal 3 is de uitbreiding van de twee bestaande en zeer 
succesvolle series van SpreekTaal: SpreekTaal 1 en SpreekTaal 2. 

Wat maakt SpreekTaal 3 bijzonder? 

• Is uniek oefenmateriaal voor anderstaligen die hun niveau voor spreken en luisteren 
verder willen verhogen. 

• Is geschikt voor een-op-een taalcoaching 

• Is eenvoudig in gebruik, u hoeft als vrijwilliger geen leservaring te hebben 

• sluit goed aan op de praktijk 

• is laagdrempelig, leuk en leerzaam 
     
 

 
 

Vanaf nu kunnen alle vrijwilligers en coördinatoren de SpreekTaal 3-modules downloaden via 

extranet. De inloggegevens kunt u opvragen bij info@gildedenbosch.nl 

 

 
 

Universitair Asiel Fonds (UAF) 
 
Het UAF is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en 
professionals. Op effectieve manieren biedt de stichting vluchtelingen kansen om zich verder te 
ontwikkelen op het gebied van studie en werk door advies, begeleiding, financiële steun en door 
de inzet van haar netwerk. 
 
Begeleidt u een vluchteling die mogelijk in aanmerking komt voor hulp van deze stichting bezoek 
dan de website:  www.uaf.nl 

https://www.leermijzekennen.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
mailto:info@gildedenbosch.nl
https://www.leermijzekennen.nl/registreren/
https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/25557/3138fde739e2593dc135734768de29ad/aHR0cHM6Ly93d3cuaGV0YmVnaW50bWV0dGFhbC5ubA


 
 

  

 Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde samen met ProDemos .  Vrijwilligers 

 kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de aanstaande 
 verkiezingen te praten. Een handig en leerzaam  thema voor taalleerders.   U kunt 
 de verkiezingskrant hier rechtstreeks downloaden:   de Verkiezingskrant in Gewone Taal.  

 
 

 Prago start per 1 maart in 's-Hertogenbosch 

 De letters van Prago staan voor: PRAktisch Gericht Onderwijs. Prago geeft lessen 

 basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. De cursisten leren 

 lezen, schrijven en rekenen. Ook ontwikkelen ze hun digitale vaardigheden. Het zijn 

 kwetsbare mensen. Ze willen graag leren, maar kunnen niet terecht in het reguliere 

 onderwijs. Vaak zijn het mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische 

 beperkingen. Prago start in 's-Hertogenbosch met een eerste groep cursisten in 

 samenwerking met verschillende zorgorganisaties / ambulant begeleiders. Er is 

 uiteindelijk plaats voor 30 cursisten. Zij krijgen 2 x 2 uur per week gratis onderwijs. 

 Voor meer informatie over de stichting kijk  op www.prago.nl. Bellen of mailen kan 

 uiteraard ook. Prago is lid van Het Bossche Taalnetwerk. 

  

 
 

 En tenslotte: een handig Youtube filmpje vol tips voor o.a. het vloeiender leren 
 spreken van die gekke Nederlandse taal en het verbeteren van het accent.   
 

 Zo lastig, prachtig en raar is de Nederlandse taal - Taal Doet Meer. 
  
 
 
 

 

https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/25959/3138fde739e2593dc135734768de29ad/aHR0cHM6Ly93d3cubGV6ZW5lbnNjaHJpanZlbi5ubC93YXQtZG9lbi13aWovb3Bsb3NzaW5nLXZvb3ItamUtdnJhYWdzdHVrL3ZlcmtpZXppbmdza3JhbnQtZ2V3b25lLXRhYWw
https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/25959/3138fde739e2593dc135734768de29ad/aHR0cHM6Ly93d3cubGV6ZW5lbnNjaHJpanZlbi5ubC93YXQtZG9lbi13aWovb3Bsb3NzaW5nLXZvb3ItamUtdnJhYWdzdHVrL3ZlcmtpZXppbmdza3JhbnQtZ2V3b25lLXRhYWw
https://s-hertogenbosch.us12.list-manage.com/track/click?u=7070f14f07aff010e91986395&id=12b5950385&e=9547a091ac
https://www.taaldoetmeer.nl/2021/02/25/zo-lastig-prachtig-en-raar-is-de-nederlandse-taal/

