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Berichten van Het Gilde voor onze vrijwilligers zullen wij voortaan in een nieuwsbrief
melden. Geen losse mails meer maar via deze nieuwsbrief de informatieve berichten.
Graag horen we jullie reactie hierop.

Nieuwe benaming
Landelijk worden de vrijwilligers die taalondersteuning bieden Taalcoach genoemd en
degenen die ondersteuning vragen Taalmaatje. Het Gilde ’s-Hertogenbosch neemt deze
benamingen over en zullen we het van nu af spreken over Taalcoach en Taalmaatje
gebruikt.

Het Begint Met Taal
Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. Het
Begint met Taal zorgt er samen met 161 lokale taalvrijwilligersorganisaties voor dat zo veel
mogelijk anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving. Ze versterken coördinatoren
en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties met kennis, trainingen, materiaal, advies en
innovatie.
Vrijwilligers van aangesloten organisaties kunnen inloggen op “Extranet” .
Via de website van Het Begint Met Taal kunnen vrijwilligers van Het Gilde ‘s-Hertogenbosch
gebruik maken van het Extranet. Op deze pagina vind je handige, praktijkgerichte informatie
voor taalcoaches. In de handleiding Het Begint met Taalinformatie voor taalcoaches wordt
verwezen naar verschillende documenten op het extranet.
De inlogcode is: hbmtextranet en het wachtwoord: T@@lCo@ching2016!@@#

Bieb pas
Lenerspassen Bibliotheek voor taalmaatjes
De taalmaatjes van Het Gilde kunnen een gratis biebpas (taalmaatjespas) krijgen. Zij kunnen
op deze pas maximaal 2 materialen per keer lenen. De bibliotheek stuurt
inschrijfformulieren naar Het Gilde. Taalcoaches krijgen de inschrijfformulieren via Het Gilde.
Het Gilde stuurt de ingevulde formulieren naar de bibliotheek en de bibliotheek maakt de
passen. De inschrijfformulieren worden met de passen verstuurd naar Het Gilde.
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De coördinator stuurt de pas door naar de betreffende taalcoach en deze zorgt ervoor dat
het taalmaatje zijn/haar pas krijgt.
Twee maal per jaar (juni/december) checkt het Gilde of alle bezitters van een pas nog
taalmaatje bij het Gilde zijn.

Vrijwilligersacademie 073
De VrijwilligersAcademie073 is een educatieprogramma voor vrijwilligers en actieve burgers,
waar zij vanuit hun eigen motivatie en keuzes trainingen en workshops kunnen volgen.
Gedurende 5 dagdelen in april vinden 40-60 workshops, lezingen etc. plaats van en voor
mensen die zich actief inzetten in de gemeente Den Bosch en Vught.
Doorlopend aanbod
Naast de inmiddels bekende week in april zal er het hele jaar door een aanbod van
workshops, cursussen, lezingen, rondleidingen en andere leuke en interessante dingen zijn.

Taalontmoetingsavond Voltaire
In Café/Koffiehuis Voltaire in de Stoofstraat 6 is elke 4e donderdag van de maand vanaf
20:00 uur een “taalontmoetingsavond”. Deze bijeenkomst is gratis voor iedereen die zijn
talenkennis wil uitbreiden.

Ondersteunend materiaal voor taalcoaches
Marieke en Marleen hebben materiaal verzameld dat door taalcoaches als hulpmiddel
gebruikt kan worden bij de gesprekken met hun taalmaatje. Het is een bundeling van tips en
verschillende werkbladen met onder andere afbeeldingen.
Op 13 december is dit materiaal in een informatiepakket, waarin ook de handleiding “Het
Begint met Taalinformatie voor taalcoaches” zit, uitgedeeld. De taalcoaches die niet
aanwezig waren op deze avond krijgen het informatiepakket thuisbezorgd.

Reacties graag naar : info@gildedenbosch.nl ; ter attentie van Marieke Abels
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