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Welkom!
Beste vrijwilliger,
Welkom als vrijwilliger bij Taalontmoetingen.
In deze map kunt u de informatie vinden die nodig is om goed van start te gaan met uw
deelnemer. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen hoe Taalontmoetingen is begonnen en hoe het
met ingang van januari 2014 wordt voortgezet als onderdeel van Radius.
Ook bevat deze map een lijst waarop staat welke lesmaterialen te leen zijn bij Radius en
bij wie u terecht kunt met al uw vragen.
Deze map is in 2013 samengesteld door Simone Baljeu en Suzanne Heijstek – studenten
CMV aan de Hogeschool Leiden en zal zeker jaarlijks worden aangevuld met de nieuwste
informatie.
Wanneer u na het lezen van deze map vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dat
graag! Uw aanvullingen zullen mogelijk in een nieuwe versie worden verwerkt. Ook horen
wij het graag als u kennis of ervaring heeft die u met ons en de andere vrijwilligers kunt
en wilt delen.
Wij wensen u veel plezier toe als vrijwilliger bij het project Taalontmoetingen van
Stichting Radius!

Met vriendelijke groet,
namens het team van Taalontmoetingen,
Marianne Andrée Wiltens
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Taalontmoetingen bij Radius
Radius
Radius is een stichting die in Leiden en Oegstgeest zorg wil dragen voor het versterken
van de zelfstandigheid van kwetsbare burgers (met name ouderen en mensen met een
handicap). Ook wil Radius een bijdrage leveren aan het verlichten van de taak van
verzorgende partners, familieleden en vrienden van ouderen en mensen met een
handicap.
Taalontmoetingen
In 2005 startte het Oranje Fonds met het project Taalontmoetingen in de grootste steden
van het land. In deze projecten kregen geïsoleerd levende allochtone vrouwen
ondersteuning bij taalverwerving en maatschappelijke participatie, door middel van
laagdrempelige taalontmoetingen met vrijwilligers. Dit gebeurde individueel, bij hen
thuis, of buitenshuis in kleine groepjes.
Geïnspireerd door het succes van het programma, wilde het Oranje Fonds ook in andere
gemeenten Taalontmoetingen mogelijk maken. Een tweede programma ging van start in
2009. Deze keer niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen.
Radius kreeg binnen dit tweede programma in de periode 2010 t/m 2013 ondersteuning
vanuit het Oranje Fonds om het project uit te voeren. Met ingang van 2014 is
Taalontmoetingen een vast onderdeel van het aanbod van Radius.
De doelgroep van Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is in eerste instantie bedoeld voor anderstaligen die niet
inburgeringsplichtig zijn, of die zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht (zie pagina 9).
Het gaat om mensen die min of meer geïsoleerd leven van de Nederlandse samenleving
en die (om uiteenlopende redenen) niet kunnen deelnemen aan reguliere taallessen.
In de praktijk merken wij dat ook andere deelnemers ons weten te vinden. Zij zijn wel
bezig met een inburgeringsprogramma, maar merken dat dit niet voldoende is om goed
Nederlands te leren spreken. Of zij mogen nog niet beginnen aan de inburgering, omdat
zij analfabeet zijn en eerst een alfabetiseringstraject moeten doorlopen.
Ook deze deelnemers kunnen zich bij ons aanmelden. Voor hen kan Taalontmoetingen
net een steuntje in de rug zijn. Dit betekent dat wij soms een lange wachtlijst hebben.
Deze deelnemers raden wij dan ook altijd aan om ook zelf actief op zoek te gaan naar
andere mogelijkheden om met het Nederlands te oefenen.
Het doel en de werkwijze van Taalontmoetingen bij Radius
Als vrijwilliger wordt u een jaar lang aan een anderstalige deelnemer gekoppeld om
samen eens per week ongeveer een uur de Nederlandse taal te oefenen, met als doel een
stap te maken richting grotere zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse
samenleving.Hoe deze stap eruit ziet verschilt per deelnemer. Het is belangrijk om
hierover met uw deelnemer in gesprek te raken. Wat wil hij of zij bereiken? Waar zou hij
of zij het Nederlands bij kunnen gebruiken?
Wij raden taalkoppels aan om vooral ook buiten de deur gaan oefenen en samen op zoek
gaan naar plaatsten waar Nederlands kunnen gebruiken. U kunt hierbij denken aan
verschillende activiteiten waaraan uw deelnemer zou kunnen meedoen. Een
wandelgroep, een koffie-inloop in een dienstencentrum, creatieve activiteiten, taalles,
vrijwilligerswerk in het buurthuis of op de school van hun kinderen, maar ook een bezoek
aan de markt of het gemeentehuis kan een onderdeel van Taalontmoetingen zijn.
Na een jaar is het de bedoeling dat uw deelnemer zelfstandig verder kan met het
oefenen van het Nederlands. De Taalontmoetingen worden dan afgerond. Uiteraard staat
het u vrij om contact te houden.
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Verloop van een jaar Taalontmoetingen
Checklist
Hieronder ziet u een checklist met alle vaste onderdelen van een jaar Taalontmoetingen.
Deze worden vervolgens toegelicht. Heeft u het idee dat er bij u een stap is
overgeslagen? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Wat?
De eerste kennismaking – inschrijving als vrijwilliger
Kennismaking bij het Taalpunt
Afspraak voor uw koppelingsgesprek
Koppelingsgesprek
u hoort waar uw deelnemer aan wil werken
u wisselt contactgegevens uit met uw deelnemer
u maakt de eerste afspraak om samen te komen
uw deelnemer ontvangt een bewijs van deelname
Evaluatiemail + factuur
Tweede evaluatiemail gericht op activering
Contactmoment voor afronding
Ontkoppeling

Check

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Uitleg bij de checklist
Allereerst heeft u een kennismakingsgesprek met Jolanda Swart, waarin u zich oriënteert
op het vrijwilligerswerk bij Radius en bij Taalontmoetingen in het bijzonder. Zij zal u als
vrijwilliger van Radius inschrijven en u ontvangt van haar deze map.
Vervolgens maakt u kennis met enkele vrijwillige medewerkers die u ontvangen bij het
Taalpunt op de Hooglandse Kerkgracht. Zij zullen uw eerste contactpersonen zijn
gedurende de koppeling. (Dit gaat van start in de loop van 2014).
Wanneer er een deelnemer voor u gevonden is, wordt er contact met u opgenomen om
een afspraak voor het koppelingsgesprek te maken.
In het bijzijn van een (vrijwillige) medewerker van Taalontmoetingen ontmoet u uw
deelnemer. Tijdens dit koppelingsgesprek wisselt u contactgegevens uit en maakt u
samen met uw deelnemer de eerste zelfstandige afspraak. Tijdens het koppelingsgesprek
kan de deelnemer een kaartje laten ondertekenen door de medewerker van
Taalontmoetingen. Met dit kaartje kan de deelnemer een gratis bibliotheek abonnement
bij de Leidse bibliotheek van BplusC krijgen.
Ongeveer twee maanden na het koppelingsgesprek ontvangt u een evaluatiemail met
daarin vragen over het verloop van de Taalontmoetingen. Wanneer u en de deelnemer de
Taalontmoetingen wensen voort te zetten, ontvangt de deelnemer korte tijd daarna een
factuur van € 12,50. Deze factuur is voor (een deel van) de organisatiekosten. De
deelnemer is hierover geïnformeerd tijdens de intake.
Een half jaar na de koppeling ontvangt u een tweede evaluatiemail, waarin wij u
vragen naar de vorderingen van de deelnemer.
Na ongeveer tien maanden wordt er contact met u opgenomen om afspraken te maken
over de afronding van het jaar Taalontmoetingen. Meestal wordt dan meteen de
ontkoppeling gepland. Bij de ontkoppeling zal een (vrijwillige) medewerker aanwezig
zijn. Tijdens dit gesprek ontvangt de deelnemer een certificaat.
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Wat wordt er van u verwacht?
In de vrijwilligersovereenkomst die u aangaat met Radius, staat vermeld wat bij Radius
in het algemeen verwacht wordt van vrijwilligers van alle verschillende diensten. Maar
wat wordt er specifiek van u verwacht als vrijwilliger van Taalontmoetingen?
Zelfstandigheid
Wij verwachten dat u zelfstandig met de deelnemer aan de slag gaat. Dit is soms best
lastig, zeker in het begin. Wij hanteren geen vast programma, met name omdat het
niveau, de leeftijd en de interesses van de deelnemers zo divers is en we deelnemers en
vrijwilligers ook de ruimte willen geven om zelf invulling te geven aan de
Taalontmoetingen. Wel is het de bedoeling dat u en uw deelnemer gedurende het jaar
ook buiten de deur met het Nederlands gaan oefenen.
Afspraken
Tijdens het koppelingsgesprek maakt u een afspraak voor de eerstvolgende
Taalontmoeting en wisselt u contactgegevens uit. De meeste koppels spreken vervolgens
wekelijks op hetzelfde tijdstip af. U bent hier geheel vrij in. Mocht u een keer niet
kunnen, dan bespreekt u dit zelf met uw deelnemer. Ook bij afzeggen op dezelfde dag,
door ziekte of pech, verwachten wij dat u zelf contact opneemt met uw deelnemer.
Als de Taalontmoetingen door vakanties of andere omstandigheden een langere periode
(meer dan 3 weken) stil liggen, verwachten wij dat u ons hierover informeert.
Contact
Het contact vanuit Radius verloopt veelal via de mail. Graag ontvangen wij van u een
mailadres dat u regelmatig bekijkt.
Het komt ook voor dat wij u per mail informatie sturen, die mede bestemd is voor onze
deelnemers. Wij vragen u dan om dit (zo veel als mogelijk) door te geven tijdens de
eerstvolgende ontmoeting.
Bij problemen
Neemt u alstublieft tijdig contact met ons op wanneer u vindt dat de Taalontmoetingen
niet goed verlopen, wanneer het niet klikt met de deelnemer, wanneer de deelnemer zijn
of haar afspraken niet nakomt, of wanneer u twijfelt over uw eigen aanpak. Hoewel u de
Taalontmoetingen zelfstandig uitvoert, wil dat niet zeggen dat u er alleen voor staat.
(Vrijwillige) medewerkers van Radius denken graag met u mee.
Leg de lat niet te hoog
Verwacht geen wonderen van Taalontmoetingen. Niet van uzelf en niet van de
deelnemer. Voor veel deelnemers is het feit dat u er bent al een enorme stap vooruit.
Om meer zicht te krijgen op de vorderingen die u maakt, kan een logboek helpen.
Houd er rekening mee dat om te kunnen leren, een ontspannen sfeer enorm belangrijk
is. Houd er rekening mee dat u met een volwassen persoon werkt en probeer aan te
sluiten bij diens belevingswereld.
Het is een misverstand om te denken dat een andere taal te leren valt uit een boek, of
met één uurtje oefenen per week. Probeert u uw deelnemer hiervan bewust te maken.
Enkele tips die u uw deelnemer kunt geven:
Luister naar de gesprekken als je bijvoorbeeld in de bus zit.
Kijk naar Nederlandse programma’s op de televisie. Bijvoorbeeld naar Goede
Tijden Slechte Tijden, of Koffietijd.
Luister naar de radio, ook wanneer u dit niet begrijpt. Het kan helpen om
vertrouwd te raken met de klanken en intonatie.
Bekijk reclamefolders van de winkels, probeer de woorden te herkennen.
Ga naar de bibliotheek, leen boeken en cd’s met Nederlandse liedjes, of dvd’s met
Nederlandse films.
Besteed de Taalontmoetingen ook aan uitstapjes of lessen buiten de deur.
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Wat kunt u van Radius verwachten?
Radius is een stichting die als doel heeft de zelfstandigheid van ouderen en kwetsbare
burgers te vergroten. Radius is geen taalinstituut. Het leren van de taal is tijdens de
Taalontmoetingen geen doel op zich. Het is een middel om de deelnemers te activeren en
zelfstandiger te maken.
Radius biedt (een beperkte hoeveelheid) lesmateriaal, scholing en begeleiding. U kunt
hiervan gratis gebruik maken.
Het Taalpunt
Naast de receptie op ons hoofdkantoor aan Hooglandse Kerkgracht 32, is het
zogenaamde Taalpunt ingericht. Hier kunt u verschillende materialen lenen om te
gebruiken tijdens de Taalontmoetingen. Elke donderdag van 10.30 – 12.00 uur is het
Taalpunt geopend. U kunt ook op andere tijdstippen bij het Taalpunt terecht. Hiervoor
kunt u een afspraak maken bij de receptie: 071 – 707 42 00. In deze map vindt u een
overzichtslijst van alle in het Taalpunt aanwezige materialen.
Er is geen uiterste uitleentermijn. Wel is het van belang dat u bij de receptioniste van
Radius aangeeft welk materiaal u meeneemt en hoe lang u hiervan gebruik denkt te gaan
maken. Ook kunt u het aangeven wanneer u materialen mist. Tot slot verwachten wij van
alle vrijwilligers dat het materiaal compleet en netjes wordt teruggebracht, zodat
anderen er opnieuw gebruik van kunnen maken.
Een methode die speciaal is ontwikkeld voor vrijwilligers die anderstaligen ondersteunen
bij het beter Nederlands leren spreken, is SpreekTaal. Deze methode bestaat uit
verschillende modules, welke hier worden uitgeleend.
Daarnaast zijn er nog andere methodes te leen. Wilt u of uw deelnemer graag met een
bepaalde methode werken die wij niet hebben, dan verwijzen wij u graag naar de
bibliotheek. In uitzonderlijke situaties kan Radius overgaan tot het aanschaffen van een
nieuwe methode.
Naast de bestaande lesmethodes is er ondersteunend materiaal aanwezig, zoals vele
mapjes met woorden en plaatjes, een krant in eenvoudig Nederlands en een draagbare
cd-speler voor het gebruik van audio-materialen.
** Mist u materialen, heeft u een verzoek, suggestie of klacht? Geeft u dit dan even door
bij de receptie**
Abonnement bibliotheek voor deelnemer
In bibliotheek BplusC te Leiden zijn verschillende materialen te vinden voor volwassenen
die de Nederlandse taal leren. U vindt deze materialen op de afdeling “Leespunt Plus”.
Deelnemers van het project Taalontmoetingen kunnen bij deze bibliotheek een gratis
jaarabonnement krijgen. Hiervoor moet de deelnemer een deelnemerskaart laten
ondertekenen door een medewerker van het Taalontmoetingen project. Dit kaartje vindt
u in deze map. Wanneer dit kaartje tijdens het koppelingsgesprek wordt ondertekend,
kan uw deelnemer direct naar de bibliotheek om een lidmaatschapskaart aan te vragen.
Centrale Bibliotheek
Nieuwstraat 4, 2313
071-616 16 27
centrum@BplusC.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

KB Leiden
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

–
–
–
–
–
–

18.00
18.00
18.00
21.00
18.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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Webportal Taal in Leiden
Vanuit de gemeente Leiden is een speciale computeromgeving ontwikkeld waar
vrijwilligers die taalles geven ideeën, materialen en ervaringen kunnen uitwisselen. Er
zijn hier ook wijkgerichte inburgeringsmaterialen verkrijgbaar. Deze materialen bevatten
informatie over de wijk waarin uw deelnemer woont. Om gebruik te maken van deze
webportal dienen vrijwilligers eerst een workshop te volgen. Wanneer hiervan data
bekend zijn, worden deze per mail aan u doorgegeven.
Scholing
Vanuit Radius wordt jaarlijks een aantal scholingsbijeenkomsten aangeboden. Deze
scholing is niet verplicht, maar wij raden u wel aan om hieraan zoveel als mogelijk is,
mee te doen. Als er een scholing gepland wordt, wordt u via de mail uitgenodigd.
Vanaf 2014 staat de training SpreekTaal 3 keer per jaar op het programma: in februari,
mei en september.
Daarnaast streven wij ernaar om nog twee keer per jaar trainingen aan te bieden op het
gebied van taalverwerving en het omgaan met verschillende culturen. Deze worden
gepland in april en oktober.
Intervisie
Nieuw in 2014 is de mogelijkheid voor vrijwilligers om met elkaar intervisiegroepjes te
vormen, ervaringen uit te wisselen en zo hun aanpak te verbeteren. U wordt hierover per
mail geïnformeerd.
**Wilt u meer informatie over de bijscholingen of heeft u tips of suggesties? Neem dan
contact op met een medewerker van het Taalontmoetingen team.**
Overig
Bijeenkomst nieuwe vrijwilligers Radius
Eén tot twee keer in het jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle nieuwe
vrijwilligers van Radius. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het
gevarieerde aanbod van Radius. Voor deze bijeenkomst worden alle nieuwe vrijwilligers
eenmalig uitgenodigd.
Bijeenkomst voor de vrijwilligers van Taalontmoetingen
Eens per jaar wordt er een gezellige bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor de
vrijwilligers van Taalontmoetingen. Meestal gebeurd dit in december of januari. U
ontvangt hier bericht over per mail.
Aanbod in Leiden
Bent u benieuwd wat andere organisaties in Leiden u kunnen bieden? Hieronder ziet u
een aantal links naar websites van andere organisaties. U kunt uzelf aanmelden voor
digitale nieuwsbrieven van deze organisatie.
Gezinscentrum Slaaghwijk Leiden
Stichting Thuis in Taal
NL training
Je kunt meer
Vrouw- Kindcentrum De Spiegeling
Vrijwilligerscentrum i-doe

www.gezinscentrumslaaghwijk.nl
www.stichtingthuisintaal.nl
www.NLtraining.nl
www.jekuntmeer.nl
http://www.vkcdespiegeling.nl/over-het-vkc/
http://www.i-doe.nl/
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Inburgering en Taalontmoetingen
Het doel van Taalontmoetingen is het vergroten van de zelfredzaamheid van de
anderstalige deelnemers. Door veel te oefenen met het Nederlands en door het contact
met een Nederlandstalige vrijwilliger, kan het makkelijker worden om actiever deel te
nemen aan de samenleving.
De in Nederland verplichte inburgering streeft vergelijkbare doelen na. Toch benadrukken
wij (ook bij onze deelnemers) dat Taalontmoetingen iets anders is dan inburgering. Van
de vrijwilligers van Taalontmoetingen wordt niet verwacht dat zij coaches zijn bij de
verplichte inburgering. Er wordt van u dan ook niet verwacht dat u met de lesmethodes
van de inburgering aan de slag gaat. Radius ondersteunt dit ook niet met scholing of
lesmateriaal. Uiteraard staat het u vrij om samen met uw deelnemer te kiezen waar u
aan gaat werken. Wij adviseren u wel om vooral veel te oefenen met het gebruik van het
Nederlands, ook buiten de deur. Daar heeft uw deelnemer ook iets aan ná een eventueel
inburgeringsexamen.
Wel willen wij hier kort uiteen zetten hoe het zit met de inburgeringsplicht. (bron:
www.rijksoverheid.nl).
Inburgeringsplicht en inburgeringsexamen
Nieuwkomers die zich langdurig in Nederland willen vestigen, moeten verplicht
inburgeren. Met andere woorden: zij moeten de taal leren spreken en de Nederlandse
samenleving leren kennen. Zij moeten een inburgeringsexamen of een staatsexamen
Nederlands doen. Hiervoor kunnen zij eerst een inburgeringscursus volgen. Het is niet
verplicht een cursus te volgen. Mensen kunnen zich ook op een andere manier
voorbereiden op het examen.
Uitzonderingen op de inburgeringsplicht
In de volgende 3 gevallen kan men een ontheffing aanvragen van de inburgeringsplicht:
Als iemand door een psychische of lichamelijke beperking of door een
verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet kunt halen.
Als de gemeente of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt dat iemand het
inburgeringsexamen niet kan halen.
Als iemand kan aantonen dat hij of zij voldoende is ingeburgerd.
Niet inburgeringsplichtig
Niet iedereen moet verplicht inburgeren in Nederland. Inburgeren is niet verplicht als
iemand:
een Nederlands paspoort heeft;
afkomstig is uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER),
Turkije of Zwitserland;
jonger is dan 18 jaar;
ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd;
8 jaar of langer in Nederland woonde toen hij of zij leerplichtig was;
over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde
opleiding in de Nederlandse taal beschikt;
tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).
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Team Taalontmoetingen
Hieronder ziet u een overzicht met de medewerkers van het Taalontmoetingen team.
Zij zijn allen bereikbaar via het mailadres: taalontmoetingen@radiuswelzijn.nl, of
telefonisch via: 071 – 707 42 00
Teamleider:
Marianne Andrée Wiltens
Locatie: Regionaal Bureau
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Projectmedewerkers:
Jolanda Swart
Locatie: Rondedans
Julianastraat 74
2316 NZ Leiden
Mohammed Daoudi (cliënt- ouderenadviseur)
Locatie: Rondedans
Julianastraat 74
2316 NZ Leiden
Seyma Kuzu (cliënt- ouderenadviseur)
Locatie: Zuid-West
Rooseveltstraat 6
2321 BM Leiden
José Schiebroek-Zandvliet
Locatie: Regionaal Bureau
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Onze vrijwillige organisatiemedewerkers:
Willemien da Costa - intake deelnemers
Elly Hofstra - cliëntenadministratie
vacature(s) - begeleiding koppeling
vacature(s) - begeleiding scholing vrijwilligers
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Lijst lesmaterialen
Alle lesmaterialen zijn te vinden in Het Taalpunt, naast de receptie op het hoofdkantoor
van Radius - Hooglandse Kerkgracht 32. Het Taalpunt is geopend op donderdag van
10.30 – 12.00 uur en op andere dagen op afspraak.
Lesboeken
Titel

Aantal exemplaren

Lesmethode Spreektaal:
Spreektaal_Vrije tijd
Spreektaal_Kopen
Spreektaal_Wonen
Spreektaal_Familie en vrienden
Spreektaal_Geld
Spreektaal_Het weer
Spreektaal_ Werk
Spreektaal_Leren
Spreektaal_Praten over jezelf
Spreektaal_Gezondheid
Spreektaal _Reizen
Spreektaal_ Dag en tijd
Spreektaal_Kleding en uiterlijk
Spreektaal_Eten en drinken
Spreektaal_Bellen

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één

inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee
twee

Onderweg
Op weg
Nederlands in beeld
Thuis!
Breekijzer docentenhandleiding
Breekijzer werkboek
Klare Taal!
De deur uit
Kies je route
Boekje erbij deel 1
Boekje erbij deel 2
Prentenboek Nederland

3
3
2
2
1
2
2
6
4
5
5
2

(één
(één
(één
(één

inkijk
inkijk
inkijk
inkijk

en
en
en
en

twee uitleenexemplaren)
twee uitleenexemplaren)
één uitleenexemplaren)
één uitleenexemplaar)

(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één

inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk
inkijk

en
en
en
en
en
en
en

één uitleenexemplaar)
één uitleenexemplaar)
vijf uitleenexemplaren)
drie uitleenexemplaren)
vier uitleenexemplaren)
vier uitleen exemplaren)
één uitleenexemplaar)

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één

inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijken één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)

Thema mappen
Op straat
In huis
Eten
Kleding
Kleuren
Dieren
Familie
Het weer
Letters
Werkwoorden
Voorzetsels
Werkwoorden
met persoonlijk
voornaamwoorden
Zoek het woord
Tellen en kleuren

uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)
uitleenexemplaren)

2 (één inkijk en één uitleenexemplaar)
2 (één inkijk en één uitleenexemplaar)
2 (één inkijk en één uitleenexemplaar)
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Klanken
a-klank woorden
aa-klank woorden
e- klank woorden
ee-klank woorden
o- klank woorden
oo-klank woorden
u-klank woorden
uu-klank woorden
ui-klank woorden
i-klank woorden
ei-klank woorden
ie-klank woorden
ij-klank woorden
oe-klank woorden
eu-klank woorden
au-klank woorden

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één
(één

inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijken twee uitleenexemplaren)
inkijk en twee uitleenexemplaren)
inkijken twee uitleenexemplaren)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)
inkijk en één uitleenexemplaar)

Overige materialen, boekjes en spelletjes
Magneetboek woordjes lezen
Eerste woordjes
Jonge dieren
Cijfers
Tegenstellingen
Memory
Het eerste lezen
Het plaatjeswoordenboek (dit boek is ook goed geschikt voor deelnemers met kinderen)
Kinderwoordenboek (dit boek is ook goed geschikt voor deelnemers met kinderen)
Oefenklok (te vinden in de kast, op de onderste plank)
Cd speler
2 stuks
Start! – krant (ligt op de tafel)
Websites
Hieronder staat een aantal websites waar u een kijkje kunt nemen om materiaal te
vinden. Deze opsomming is niet volledig.
www.abcd.eigenstart.nl
Hier zijn veel taaloefeningen te vinden en links naar andere websites.
www.nt2taalmenu.nl
Op deze site staan oefeningen om de Nederlandse taal te leren.
www.inburgeren.eigenstart.nl
Hier worden verschillende onderwerpen behandeld zoals verhuizing, geboorte, vrije tijd
etc.
www.taalthuis.com
Op deze site zijn veel plaatjes en oefeningen te vinden.
www.taalnet.nl
Op deze website staan onder andere taalspelletjes.
www.schoolplaaten.com
Op deze site vind u bijvoorbeeld plaatjes en kleurplaten.
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