
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen. Deze 

Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen. Wij vragen uw aandacht voor: 

nieuwe openingstijden Taalpunt; resultaten van het Taalpunt; Taal voor Thuis in Oldenzaal; herkennen 

van laaggeletterdheid én  hebben vrijwilligers nodig voor  Het Praathuis Oldenzaal.   
openingstijden Taalpunt gaan wijzigen 
Met ingang van 1 november 2015 is het Taalpunt in de Bibliotheek 
in plaats van maandagmiddag op woensdagmiddag geopend. 
 

de tijden zijn dan als volgt: 
elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur; 

elke woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur 
 

resultaten Taalpunt Oldenzaal per 1 oktober 

Vanaf de start van het Taalpunt in april 2014, hebben meer dan 60 personen zich bij het Taalpunt gemeld 

met een taalvraag. Voor het overgrote deel (meer dan 90%) zijn het Oldenzalers van oorspronkelijk bui-

tenlandse komaf (NT2).  

In totaal 46 van hen hebben een taaltraject samen met een taalvrijwilliger van Taalpunt Oldenzaal gevolgd 

of volgen dit nog. Een dergelijk traject duurt een jaar en er zijn goede resultaten geboekt. Ook zijn perso-

nen  doorverwezen naar het ROC voor een cursus, naar een ander Taalpunt of naar Het Praathuis. Enke-

le mensen kwamen niet voor begeleiding in aanmerking.  

Momenteel zijn er 25 taalvrijwilligers actief met een taaltraject en begeleiden ieder één of meerdere deel-

nemers. Andere vrijwilligers zijn binnen het Taalpunt op andere gebieden actief, denk aan: Het Praathuis 

of het PR-groepje van het Taalpunt.   

Zestien nieuwe vrijwilligers hebben onlangs de training gevolgd. Zij zullen straks zo spoedig mogelijk wor-

den gekoppeld met de personen die wachten op begeleiding. 
 

Taal voor Thuis binnenkort ook in Oldenzaal 
 

De cursus Taal voor Thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikke-
ling van hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, 
over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Taal voor 
Thuis worden de ouders zelf ook bekwamer in basisvaardigheden als lezen en 
schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij kunnen hun kind daardoor 
beter helpen bij zijn of haar ontwikkeling. 

lees meer  http://taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/taal-voor-thuis  
 

 

hoe kun je laaggeletterdheid herkennen en het probleem bespreekbaar maken? 

Tien procent van de patiënten en cliënten in de zorg heeft moeite met lezen en schrijven. Dat bete-

kent dat iedere zorgverlener te maken krijgt met laaggeletterdheid. Hoe kan je als professional 

laaggeletterdheid herkennen? En wat kun je doen? 

Een voorbeeld: 

De tweejarige dochter van mevrouw Hendriks heeft al vier dagen koorts. Mevrouw gaat naar de huisarts. 

De huisarts legt uit dat haar dochter een oorontsteking heeft en schrijft vloeibare paracetamol voor tegen 

de pijn. Mevrouw Hendriks haalt het drankje op bij de apotheek. Daar wordt uitgelegd dat ze haar dochter  

maart 2015 - nr. 1 

 Nieuwsbrief oktober 2015; nr. 4 

 

http://taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/taal-voor-thuis


drie keer per dag 5ml moet geven en wordt er een maatkopje meegegeven.  

De apothekersassistente vraagt of mevrouw nog vragen heeft. Mevrouw Hen-

driks weet niet welke vragen ze moet stellen en zegt dat ze alles begrijpt.  

Eenmaal thuis leest mevrouw de bijsluiter. Door de ingewikkelde termen en 

grote hoeveelheid tekst begrijpt mevrouw de informatie onvoldoende. Ze vult 

het maatkopje en giet de vloeistof in het pijnlijke oor van haar dochter. 

lees meer   

http://www.lezenenschrijven.nl/hulp-bij-scholing/laaggeletterdheid-en-gezondheid  

http://www.lezenenschrijven.nl/feiten/laaggeletterdheid-herkennen  

 

Praathuis Oldenzaal heeft vrijwilligers nodig 

Op iedere eerste vrijdag van de maand komt in de Oldenzaalse Bibliotheek een groep mensen bijeen die 

allemaal maar één ding willen: zo snel en zo goed mogelijk Nederlands leren spreken, schrijven en lezen. 

De bijeenkomst staat bekend als ‘Het Praathuis’ en maakt onderdeel uit van het Taalpunt Oldenzaal.  

In Het Praathuis heerst een ongedwongen sfeer, er worden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, kranten-

artikelen gelezen en vooral veel gepraat. Dat gebeurt in kleine groepjes onder leiding van een vrijwilliger.  

Het Praathuis slaat aan bij de doelgroep en dat betekent ook dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Het kost 

niet erg veel tijd. De openingstijd is van 14.00 tot 15.30 uur. 

we zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die de middag willen begeleiden 

Voor de invulling heeft de werkgroep Het Praathuis al het nodige voorwerk verricht, maar uiteraard is er 

ook alle ruimte voor inbreng van de begeleidende vrijwilligers. 

wat wordt er verwacht? 

 maandelijkse beschikbaarheid; 

 ontvangst deelnemers; 

 uitleg en begeleiding van de activiteiten; 

 zorgen voor een gezamenlijke afsluiting. 
 

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Informatie verstrekt Esra Callar, telefoon 06-48499451 of  

e-mail e.callar@impuls-oldenzaal.nl  

 

   Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 

 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Esra Callar  06-48499451     e.callar@impuls-oldenzaal.nl  
 

openingstijden Taalpunt:  

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en  

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 
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