
Woord van de voorzitter  

Beste mensen!  

 
Als ik voor deze 3e nieuwsbrief van ATT even terugkijk op de afgelopen 3 
maanden, ben dan zelf verbaasd wat er allemaal is gebeurd voordat ook De 
Rekere vanwege het Corona virus haar automatische voordeur moest sluiten. 
In ons uitgebrachte halfjaar-verslag hebben Josje, Wil en ik met tekst en 
foto’s al een prachtig overzicht gegeven van de ATT-activiteiten in 2019.  
Hieronder wil ik iets vertellen over ATT in 2020: 
 
Terugloop in aantallen bezoekers 
In 2019 hadden we vanaf het begin op beide middagen tussen de 15 en 20 
bezoekers. Vanaf januari is dat door onbekende oorzaak helaas teruggelopen 
tot 8 a 15 bezoekers. Dat is op zich niet erg, ware het niet dat daardoor 
herhaaldelijk vrijwilligers weer na een half uur naar huis moesten gaan.  
 
Voor de ATTwerkgroep is dit zeer ongewenst omdat we hierdoor vrijwilligers 
zouden kunnen verliezen. We hebben ons daarom sterk gericht op meer 
reclame. Met hetzelfde ontwerp als onze A3 posters, hebben we in februari 
500 flyers laten drukken en deze bij zoveel mogelijk instanties verspreid. 
Vanaf half februari heeft dit enig succes gehad, vooral op de donderdagen. 
 
Samenwerking met Stichting De Zwaan 
Over de samenwerking met De Zwaan zijn we zeer verheugd en dankbaar! 
Nu onze financiën worden beheerd door de penningmeester van De Zwaan 
met ANBI status hebben we in februari de eerste 2 giften mogen ontvangen. 
Samen onderzoeken we nu welke instanties we nu z.s.m. kunnen benaderen 
voor financiële ondersteuning voor ons jaarbudget van €3600/ jaar.  
  
Diverse feitjes: 
 In februari is het bestuur van de ATTwerkgroep versterkt met de komst 

van Carla Vermeulen, terwijl Sybren Rozendal als voorzitter van De 

Zwaan ook actief met ons meewerkt.  

 We zijn erg positief over de samenwerking met andere instanties, zoals       

* Bibliotheek Kennemerwaard o.a. bij de basiscursus Lezen & Schrijven. 

* Vrijwilligers Centrale VCRA. 

* Bestuur en vrijwilligers van De Rekere. 

 
Situatie na sluiting van De Rekere i.v.m. COVID-19 
 
Vanaf 16 maart mochten we niet meer doorgaan met ons taalcafé, omdat De 
Rekere geen garantie meer kon geven voor de gezondheid van bezoekers en 
vrijwilligers. Dat deze situatie nog meerdere weken zal duren. is niet alleen 
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vervelend voor U als vrijwilligers, maar nog veel meer voor onze doelgroep. 
Vandaar dat U aan het eind van deze nieuwsbrief een dringende oproep 
vindt, om ook de buitenlandse statushouders op enige manier nog maximaal 
te blijven ondersteunen!    

DOETUOOKMEE?!  DANKUWEL!! 

 
Met hele hartelijke groet, 
Guus Keilman 
 
 

Basistraining voor taalcoaches van 

Stichting ‘Taal voor het leven’ 

In februari/maart 2020 namen 15 van onze vrijwilligers deel aan deze cursus 
van 4 dagdelen. Hieronder het verslag van een van de deelneemster Wil Bos. 
Ondanks dat deze cursus voor een groot deel gericht is op een vaste groep 
laaggeletterde mensen kwamen er een aantal zaken naar voren die voor ons 
wellicht handig zijn. Ik heb geprobeerd de belangrijkste onderwerpen voor 
andere vrijwilligers van ATT kort samen te vatten. 
 
Eerste contact 
De woordspin kwam ook tijdens deze cursus regelmatig terug als zeer handig 
hulpmiddel. Zo kan je bijvoorbeeld de woordspin als vorm gebruiken om de 
bezoeker centraal te zetten. 
Bij een eerste contact is het belangrijk om gelijkwaardig het gesprek te 
beginnen en veel vragen te stellen. Zo kan je naar het taalcontact vragen: heb 
je nog Nederlands gesproken? Oefen je Nederlands? Wanneer? Hoe lang? 
Waar heb je het voor nodig?  
Laat tijdens het gesprek ook stiltes laten vallen, zo geef je de ander tijd om 
na te denken en zelf aan het woord te komen.  Tot slot kan je het gesprek 
kort samenvatten.  
 
Lezen 
Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet je 90% van de woorden kennen. 
Mensen die een inburgering doen moeten 2000 woorden kennen. Dit lijkt 
veel, maar kinderen die naar de basisschool gaan hebben al een 
woordenschat van 4000 woorden. 
Bij het lezen ligt de nadruk bij deze cursus erg op het voorlezen. Een aparte 
vorm is interval lezen. Dit betekent dat je alle woorden heel nadrukkelijk los 
van elkaar leest, met een korte stilte tussen de woorden. De ander hoeft niet 
alles te begrijpen, maar je zou moeilijke woorden kunnen laten aanstrepen 
om verder uit te leggen. Het uitleggen van een woord kan je doen door een 
foto te laten zien, het woord in een andere zin te gebruiken of tegenstellingen 
te gebruiken. 
Tot slot kan je gesloten vragen stellen om de woorden te herhalen. Herhaling 
is heel belangrijk, om een woord te kunnen onthouden moet je het 7 keer 
hebben gehoord.  
Ook moeten we ons realiseren dat de meeste mensen maar 4 of 5 nieuwe 
woorden per keer kunnen aanleren. Het is ook niet erg als de ander niet alles 
begrijpt. Als je alles helemaal wilt uitleggen zou de ander daar ook een 
negatief gevoel aan over kunnen houden. 
 
Spreekvaardigheid 
Voor het oefenen met de spreekvaardigheid worden 2 stappen aangegeven. 
Stap 1 is het doel stellen, dus bijvoorbeeld een afspraak maken (dokter, 
school) of een sollicitatie. Stap 2 is het maken van een woordspin. Dus als je 
bijvoorbeeld je kind wilt ziekmelden op school zet je dat in het midden, 
daaromheen kunnen dan woorden komen als ziekte, telefoneren, dagen van 
de week, welke groep/docent enz. 
Vanuit deze woordspin kan je dan samen routine zinnetjes gaan oefenen. 
Voor mensen die net met de Nederlandse taal beginnen is het van belang om 
hele korte zinnen te maken. Je zou dat kunnen oefenen met de pingpong 
methode: Zwem je wel eens? Ik zwem vaak, en jij? Ik zwem nooit. 
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Om de spreekvaardigheid te vergroten kan je ook het ABCD-model oefenen: 
A. Activeren:  Tekst voorlezen/plaatjes laten zien 
B. Reproductie:  Voorzeggen-nazeggen (ander actief laten 

spreken) 
C. Gestuurde productie:  Halve zin maken, ander laten afmaken 
D. Vrije productie:  Vraag stellen, de ander geeft zelf het antwoord 
 
Websites die wellicht leuk zijn om een keer te bezoeken: 
Taalvoorhetleven.nl en Oefenen.nl 

 
 
 
 
 

 

Voorstellen Carla Vermeulen 

Door mijn buurvrouw werd ik geattendeerd op Alkmaar Taal Thuis (ATT) en 
zo ben ik sinds december 2019 vrijwilliger geworden bij ATT. De individuele 
aanpak en het feit dat iedereen welkom is spreekt mij aan. Nu ik met 
pensioen ben, heb ik tijd om ook toe te treden tot de werkgroep van ATT.  Het 
meedoen in besturen en werkgroepen is mij niet vreemd.  Een greep uit mijn 
bestuurlijke/werkgroep ervaring; VCRA, Stichting TangoArt Alkmaar en 
Stichting Cultuurpark de Hout. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inzetten 
om samen met de andere werkgroep leden van ATT een nog betere 
ontmoetings- en leerplek te maken. 
 

Website ATT, Meer oefenen  

In deze zware periode rondom het coronavirus kunnen onze bezoekers niet 
bij ons terecht voor één op één taalhulp. Wel staan er op onze website onder 
het kopje ‘meer oefenen’ heel veel websites waar onze bezoekers wel terecht 
kunnen om kennis van de Nederlandse taal te blijven vergroten. Wellicht 
kunt u bevriende bezoekers verwijzen naar deze pagina. 
Je komt op deze pagina via onderstaande link:  
https://www.alkmaartaalthuis.nl/meer-oefenen/ 
 

Hoe Alkmaar Taal Thuis ook nu helpt! 

Na sluiting van het wijkcentrum de Rekere i.v.m. COVID-19, moest ook ATT 
ook tijdelijk stoppen met ons taalcafé.  
 
Naast al het aangrijpende nieuws rondom deze vreselijke pandemie, zijn er 
ook heel veel positieve geluiden. Mensen die elkaar helpen met 
boodschappen, klappen voor mensen in de zorg en andere cruciale beroepen 
en\of het uitlaten van honden enz. enz.  
De werkgroep van ATT is benieuwd hoe u allen deze periode ervaart. Biedt u 
hulp aan anderen, of wordt u door anderen geholpen? Zet u zich in om onze 
bezoekers alsnog te helpen en zo ja hoe doet u dat dan?  
 
We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen in deze tijd van gedwongen 

inactiviteit! 
Daarom onze vraag aan eenieder om de positieve ervaringen met ons te 
delen, zodat we dit op onze website kunnen zetten. Het hoeft niet aan te 
sluiten op onze doelstelling om nieuwkomers te helpen, kan ook breder zijn, 
uw buren, familieleden, enz. enz.  
U kunt uw ervaringen mailen naar: alkmaartaalthuis@gmail.com 
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Hulp gevraagd en/of aangeboden? 
 
Deze periode is voor iedereen zwaar. Premier Rutte vroeg ons allen om op 
elkaar te letten en voor elkaar te zorgen.  
Maar dat betekent dan ook dat we steun geven aan statushouders EN aan 
onze vrijwilligers onderling, op welke manier dan ook. Waar denken we als 
bestuur aan: 
1. Mocht u hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen 
of het bieden van een luisterend oor voor eenieder die zich in deze periode 
extra eenzaam voelt, laat het ons weten via de mail of rechtstreeks naar een 
van de coördinatoren. Dan gaan wij kijken hoe we U z.s.m. kunnen helpen.  
2. Wilt U zo nu en dan bellen of appen met die statushouder, waarmee U in 
de afgelopen weken een speciale band heeft opgebouwd? Dank U wel!! 
3. Wilt U meehelpen met praktische hulp bieden aan vrijwilligers of 
bezoekers? We horen het heel graag van u. 
 
Op deze manier blijft Alkmaar Taal Thuis veel meer dan een taalcafé, we 
zorgen juist in deze heftige periode voor elkaar!  De ATT-werkgroep wenst u allen heel veel sterkte, naastenliefde en kracht 
toe. Samen komen we deze moeilijke periode weer te boven. Let een beetje op 
elkaar. Stay safe! 

 

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis: 

Wil Bos Guus Keilman  Josje Toby Carla Vermeulen 
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