NIEUWSBRIEF februari 2022
Corona
Het lijkt er gelukkig op dat we over het hoogtepunt van de Corona-ellende heen zijn. Vanaf vrijdag 25
februari 2022 zijn we bijna weer in ons normale doen. We mogen weer mensen thuis ontvangen, de
anderhalve meter behoort tot de verleden tijd en het mondkapje mag af. Het spreekt voor zich dat
we daar natuurlijk heel blij mee zijn. Aan de andere kant blijft ons advies: Wees altijd alert! Heb jij of
heeft je inburgeraar klachten, die op een COVID-19 besmetting lijken, laat je testen en blijf weg tot
de uitslag van de test bekend is thuis. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen!
Bestuursvergadering stichting Taalkoppels Gouda
Op maandag 21 februari jongstleden is het bestuur van de stichting Taalkoppels Gouda bijeen
geweest. Dat was de eerste bestuursvergadering sinds juli 2021. Tijdens de vergadering is een groot
aantal onderwerpen aan de orde geweest. Naast de dagelijkse gang van zaken en de voortgang van
het project dat we voor de gemeente Gouda uitvoeren is onder meer de jaarrekening en het
jaarverslag over 2021 gecontroleerd en vastgesteld. Beide zullen binnenkort op onze website worden
gepubliceerd. Ook is het veiligheidsbeleid (veiligheid op de werkplek), dat we binnen de stichting
willen voeren, aan de orde geweest. Hierover zullen we jullie binnenkort nader informeren. Tenslotte
heeft het bestuur gesproken over het weer organiseren van een aantal intervisiebijeenkomsten,
waarover hierna meer.
Intervisie
Taalkoppels Gouda organiseert weer een drietal intervisie-bijeenkomsten. Tijdens deze
trainingsessies zit je met een aantal mede-coaches om tafel en wordt in open en respectvol overleg
ingegaan op de ‘problemen’ die je ondervindt bij het werken met je inburgeraar. Je kunt zelf een
casus inbrengen en je kunt collega’s helpen bij het oplossen van een ingebrachte casus. We hebben
een professionele trainster Gwyn van der Giessen aangetrokken die deze sessies gaat leiden.
Intervisiebijeenkomsten in het verleden hebben uitgewezen dat ze dat prima doet. Na de sessies
hopen we dat je je gesterkt voelt in je werk als taalcoach.
Plaats van samenkomst: Data : 12 en 26 april en 10 mei 2022. Locatie: Van Noord, Lekkenburg te
Gouda. Opgeven kun je je bij Marjan Veltman.
Tussen oud en nieuw beleid
Op 1 januari 2022 is het nieuwe inburgeringsbeleid van start gegaan. Als je wilt weten wat de
belangrijkste verschilpunten zijn tussen het oude en nieuwe beleid, kijkt dan even op onze website
www. taalkoppelsgouda.nl. Wat merken we op dit moment van het nieuwe beleid? Eigenlijk vrij
weinig. De “oude” taalscholen, Acceptus en SVS mogen hun huidige groep inburgeraars nog tot 1
augustus 2023 naar het inburgeringsexamen begeleiden. Alle nieuwe inburgeraars moeten starten bij
de nieuwe inburgeringsschool Nl-training, nu nog gevestigd op de Kattensingel. Daar start men op
korte termijn met de eerste groep. Zodra we meer weten, krijgen jullie dit uiteraard te horen.
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Goede materialen voor A1 en beginnende A2-inburgeraars
Taalkoppels Gouda krijgt tegenwoordig steeds meer inburgeraars, die echt nog aan het begin staan
van de Nederlandse taalverwerving. Best een moeilijke groep om goed te begeleiden. Daarom geven
we jullie graag een aantal tips om met deze groep aan de slag te kunnen gaan.
➢ We hebben een aantal boxen van de Stichting Lezen en schrijven gekregen met
woordkaarten over een aantal verschillende onderwerpen o.a.: eten, familie, gezondheid en
kleding. De box is voorzien van een uitstekende handleiding waarin beschreven staat wat
voor activiteiten je kunt doen met je inburgeraar. Als je werkt met een inburgeraar, die
hiervoor in aanmerking komt, laat dat dan even weten aan Marjan Veltman of Hans Holt.
Dan kun je tijdelijk een box lenen.
➢ De Stichting ‘Het begint met taal’ heeft een aantal uitstekende programma’s laten
ontwikkelen op het gebied van oefenen met spreken: Spreektaal. Taalkoppels Gouda werkt
samen met deze stichting en je kunt online kostenloos gebruik maken van hun materialen. Je
kunt de inlogcode opvragen bij Marjan Veltman of Hans Holt.
Warm aanbevolen!!
Als je gericht aan de slag wilt met een inburgeraar bevelen we van harte 2 sites aan, waar uitstekend
oefenmateriaal te vinden is: www.oefenen.nl en www.nt2taalmenu.nl
www.oefenen.nl . Je moet voor deze site wel eerst een gratis account aanmaken, maar daarna kun je
gelijk aan de slag. Klik in dit programma het onderdeel taal aan en bij niveau klik je niveau 1 aan. Dan
kun je aan de slag met Leesplankje 1 en 2. Veel laten luisteren en dan nazeggen en later ook weer
regelmatig herhalen. Het daalt soms langzaam in!
www.nt2taalmenu.nl . Begin daar met het onderdeel ‘Aan de slag’ en werk alle modules en alle extra
oefeningen door.
Programma’s van Taalkoppels zelf. Wellicht overbodig, maar we noemen ze toch maar even. In
‘Grammatica dramatica’ worden de hoofdregels en de belangrijkste uitzonderingen van de o zo
moeilijke Nederlandse grammatica behandeld. Met het hierbij behorende oefenboek kun je lekker
met je inburgeraar aan de slag. Daarnaast hebben we nog het ‘Oei,oei-oefenboek’. In deze uitgave
kun je aan de slag met de voor inburgeraars zeer lastige twee- en drieklanken. Mocht je één of
meerdere boeken nog niet in je bezit hebben, laat dat dan weten aan Marjan Veltman of Hans Holt.
Oefenexamens
Regelmatig bereikt ons de vraag wat het niveau en de inhoud van de inburgeringsexamens is. Het
antwoord op die vraag kun je heel gemakkelijk te weten komen door gewoon een aantal
oefenexamens zelf te maken…… Ga naar www.inburgeren.nl en daar vind je de oefenexamens
schrijven, spreken, luisteren, lezen en Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Op deze manier krijg
je goed inzicht over wat van onze inburgeraars wordt gevraagd.
De website www.taalkoppelsgouda.nl
Op onze website vind je een schat aan informatie over talrijke onderwerpen: beleidsvragen,
oefenmateriaal, goede literatuur over de zaken waaraan wij werken, goede actuele films over
raakvlakken met ons werk. We actualiseren de website voortdurend. Dus maak er gebruik van! Heb
je een idee of suggestie voor onze site…. laat het ons weten!
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Film in het filmhuis?
We zijn van plan onze taalcoaches weer eens uit te nodigen voor een mooie film in het filmhuis. Heb
je een suggestie over een mooie film die we ‘moeten’ zien, laat het ons weten.
B1 gratis!!!
De gemeente Gouda geeft inburgeraars, die A2 afgerond hebben, de mogelijkheid om door te gaan
naar het B1-examen. Sagènn verzorgt deze cursus. De voor A2 geslaagde inburgeraars kunnen zich bij
Sagènn melden voor een intake. Als je nu of in het verleden een inburgeraar hebt gehad die A2
succesvol heeft afgerond, zou je hem of haar dan willen wijzen op deze mogelijkheid!
De gegevens van Sagènn:
Sagènn regio Gouda, Büchnerweg 3, 2803 GR Gouda
Telefoon: 06-20647934 e-mail: middenholland@sagenn.nl
Website: www.sagenn.nl
Nog altijd nieuwe taalcoaches nodig
Mede door Corona heeft een aantal taalcoaches besloten te stoppen met de individuele taalcoaching
van inburgeraars. Daarom zijn we (nog steeds) op zoek naar mensen die bij onze stichting vrijwillig
taalcoach willen worden. Heb je in je omgeving iemand die belangstelling heeft om taalcoach te
worden, laat die persoon zich dan melden bij één van onze coördinatoren. Hun contactgegevens vind
je ook op onze website.
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