
Derde en laatste Nieuwsbrief Taalkoppels Gouda 

Ja, je leest het goed. Dit wordt de laatste nieuwsbrief van de Stichting Taalkoppels Gouda. 

Word niet ongerust! We houden niet op te bestaan. Integendeel, we groeien steeds verder. 

De reden dat we het niet meer nodig vinden om nieuwsbrieven te versturen, is heel 

eenvoudig. We hebben een prachtige website en een eigen facebookpagina. Via deze media 

kunnen we volop met jullie communiceren. Beide media zijn bij uitstek geschikt om met en 

voor elkaar ervoor te zorgen, dat taalcoaching zo optimaal mogelijk verloopt. Zowel de site 

als de facebookpagina zijn bedoeld voor jullie en kunnen mede door jullie gevuld worden. 

Heb je een vraag, een goed idee, een tip, een leuke foto van jou met je inburgeraar laat het 

ons weten. Op de site kan dat via de ‘infoknop’. Op de facebookpagina kun je rechtstreeks 

zelf reageren door een tekst of een foto te plaatsen. Natuurlijk is het nog allemaal best een 

beetje spannend, maar laten we er samen een levende site en pagina van proberen te 

maken.  

 Stap 1 is natuurlijk de website gewoon eens te gaan bekijken. Gewoon invoeren: 

www.taalkoppelsgouda.nl   Wat vind je er zoal op? Een heleboel informatie die nodig 

is om een stichting te kunnen zijn ( statuten, privacyreglement e.d.). Je vindt er een 

grote hoeveelheid oefenmateriaal, dat je in je werk met je inburgeraar kunt 

gebruiken. Er staan verwijzingen op naar films, die de moeite waard zijn in het kader 

van onze doelgroep. Je vindt er verwijzingen naar mooie en relevante literatuur. Je 

vindt er informatie over politieke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ons werk. 

Kortom, veel info, die voor jouw werk nodig is. Bovendien info, die up-to-date 

aangevuld wordt door ons, maar hopelijk ook door jullie vanaf nu via je coördinator.  

 Stap 2: neem je voor een keer per twee weken ( nog beter wekelijks) de site en de 

facebookpagina te bekijken. Neem je tevens voor zelf te zorgen voor informatie, die 

voor je collega’s van belang kan zijn. 

 Een paar tips: lees het prachtige boek van Rosita Steenbeek ‘Wie is mijn naaste?’ en 

vooral het boek van Rodaan Al Galidi  ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’  Hij 

beschrijft zijn lange en moeizame tocht door de wereld en door de AZC’s. Pikant 

detail: na de publicatie van twee van zijn boeken, zakte hij toch nog voor zijn 

inburgeringsexamen! 

 De inburgeringsinstituten draaien weer op volle toeren en dat merken we. We 

hebben weer een groot aantal inburgeraars, waarmee we aan de slag moeten. Als je 

nog tijd over hebt of je inburgeraar heeft zijn examens afgerond, meld dat dan even. 

Dan kun je met een nieuwe inburgeraar aan de slag. Meld dan ook, of je inburgeraar 

zijn of haar examens heeft gehaald en op welk niveau. We overtuigen de politiek het 

beste met klinkende resultaten. 

 Binnenkort verschijnt een wervingsadvertentie in locale media. Wijs familie, 

vrienden, kennissen, buurtgenoten erop. We kunnen nog taalcoaches gebruiken. 

 

http://www.taalkoppelsgouda.nl/


 We hebben de indruk, dat taalcoaching steeds meer vruchten afwerpt en dat het 

aantal geslaagden toeneemt. Met harde cijfers moeten we dat kunnen aantonen. 

 Ook is het heel mooi te horen, dat een aantal taalcoaches erin slaagt inburgeraars 

aan werk te helpen. 

 De facebookpagina is in de lucht: www.facebook.com/taalkoppelsgouda 

Like de pagina, plaats er berichten op, zet er een leuke foto van jou en je inburgeraar 

op, leg problemen die je ondervindt tijdens de coaching aan je collega’s voor. Kortom 

maak er een leuke pagina door en voor iedereen! 

 Van Petra Bernards kregen we een prima tip. De jubilerende Taalkrant heeft de 

‘weekvanhetnederlands’ aangegrepen om een leuke krant met een scala van actuele 

taalweetjes onder de aandacht te brengen: 

https://weekvanhetnederlands.org/sites/default/files/downloads/Taalkrant2018.pdf 

Enne Petra… de volgende keer gewoon op facebook zetten en een berichtje naar de 

website sturen! 

 Dinsdagavond laat zijn er vaak prachtige docu’s te zien over actuele zaken rond 

vluchtelingen/asielzoekers. Hou je tv-gids in de gaten! 

 Ook via ‘Goudvoorelkaar’ de onlinevrijwilligersvacaturebank proberen we nieuwe 

taalcoaches te werven.  
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