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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde
voor onze vrijwilligers
Het lijkt erop dat het eindelijk gaat gebeuren. We gaan langzamerhand terug naar de normaliteit.
Aan het begin van de zomer lijken ook weer de lessen op normale wijze te kunnen plaatsvinden. Bij
Huis 73, bijvoorbeeld, vervalt per 7 juni de registratie aan de deur, het is niet meer nodig
studieplekken te reserveren en de horeca is weer open. Er zijn nog wel aangepaste openingstijden:
van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wel blijven de
coronamaatregelen van kracht.
Wij wensen je een fijne zomer!

Evaluatieformulier taalcoaching
Om te kunnen beoordelen of het ingezette traject per taalcoaching leidt tot het vooraf gestelde doel
hanteren we nu een door onszelf opgesteld evaluatieformulier.
Vanuit de gemeente wordt een evaluatie van het taaltraject als subsidievoorwaarde gesteld. In de
vorm hiervan komt binnenkort een verandering. De gemeente heeft een contract afgesloten met de
leerstoel volwasseneneducatie (universiteiten Maastricht en Brussel) die deze, wat zij noemen,
impactmeting gaan houden. De gegevens komen beschikbaar voor de gemeente ’s Hertogenbosch,
en eventueel ook voor Gilde afzonderlijk, en worden vergeleken met landelijke cijfers.
Gilde is dus verplicht hieraan gevolg te geven. Deze impactmeting zal verlopen via een digitale
vragenlijst. Dit jaar zullen dat er 2 zijn met een tussenperiode van ca 15 weken. De deelnemer vult
deze in, met assistentie van de taalcoach. Het is geen evaluatie van de inzet van de taalcoach, wel
een meting naar de effecten voor de deelnemer op terreinen als taal, arbeid,
assertiviteit/zelfredzaamheid.
Het evaluatieformulier is in verschillende talen beschikbaar.
Lonneke zal dit traject voor Gilde uitvoeren, en als zij zich de ins en outs eigen heeft gemaakt komt zij
in volgende nieuwsbrieven hierop terug.

Tips voor taalcoaches
Hieronder volgt enige formatie over middelen die je kunt inzetten voor een effectieve taalcoaching.
Er is nog veel meer informatie beschikbaar. Deze is opgenomen in ons vernieuwde en bijgewerkte
Taalwerkplan. Aan nieuwe taalcoaches wordt dit Taalwerkplan ter hand gesteld bij de intake.
Taalcoaches die al enige tijd actief zijn, beschikken over het ‘oude’ Taalwerkplan. Wie het
bijgewerkte Taalwerkplan wil ontvangen kan ons een mail sturen. De nieuwe versie wordt dan
digitaal als bijlage bij een email opgestuurd, of – desgewenst – als schriftelijk document per post
opgestuurd.
Uitspraak:
Op het YouTube kanaal van Language Centre University of Groningen vind je 60 korte
uitspraakfilmpjes. Per klank is er een video met uitleg, een discriminatieoefening met feedback (hoor
je het verschil tussen een ‘b’ en een ‘d’?) en een reproductieoefening. Met deze filmpjes kunnen
deelnemers ook zelf aan de slag.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF-qJ8Ed0qHcQpMyDL8Zi2G3PdQ0AoAu0
Woordweb
Leuke werkvorm: aan de hand van een term die aansluit bij een activiteit of bezigheid (bijv. gesprek
op school of een bezoek aan het ziekenhuis) een aantal termen noemen die hiermee verband
houden. Bedoeld als uitbreiding van de woordenschat en als voorbereiding van het gesprek.

Samen solliciteren met Walk&Talk
Samen met Walk&Talk is hét sociale, praktische, leerzame en vooral leuke solliciteren
trainingsprogramma voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk! Het programma bestaat uit
onderdelen die je kunt volgen wanneer jou dat uitkomt.
Samen solliciteren met Walk&Talk wordt georganiseerd door de samenwerking met bibliotheken in
Nederland. Deelname is altijd kosteloos en vrijblijvend.
De levende sollicitatiegids van Walk&Talk: https://www.levendesollicitatiegids.nl/ .

Als je taalmaatje op zoek is naar een baan, kan hij/zij hier steun en hulp krijgen. De bieb in Den Bosch
heeft ook zo'n steunpunt.

Oefenen.nl
Op www.oefenen.nl vind je hele leuke tips. Als je onder ‘programma’s’ kijkt kun je het taalniveau van
je taalmaatje selecteren en je kunt voor een bepaalde serie kiezen. https://oefenen.nl/programma
Taalklas: uitbreiding woordenschat
Lees en Schrijf! : spelling en grammatica
Klik en Tik: informatie over het werken met een laptop. Digitale vaardigheden, social media.
Steffie: eenvoudig uitgelegde info over bijv. Coronavirus, DigiD, OV-kaart, toeslagen etc.
Er is ook een ‘Oefenlingo’ te vinden: https://oefenen.nl/programmas/oefen-lingo/
Ook onder ‘overigen’ staat nog zinvolle informatie: luisteren naar gesprekken t.b.v.
uitspraakverbetering, de liedjeskast, het leesplankje 1 en 2.
•

Beter Spellen

De deelnemer kan zich hier gratis aanmelden en dagelijks (op werkdagen) een korte spel-oefening
doen. Het niveau van de oefening wordt aangepast aan de prestaties van de deelnemer. Het wordt
dus steeds moeilijker als de oefeningen foutloos zijn gedaan.
https://www.beterspellen.nl/website/index.php

