
vooraf  
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 onder ande-
re uw aandacht voor: een gedicht, minicursus voor sociale wijkteams, het belang van de Taalmeter, de 
online lesmodule Werk ze! en het Lions’ Symposium ‘Lezen = groeien’. 

online minicursus laaggeletterdheid voor sociale wijkteams  
Wijkteamprofessionals hebben regelmatig te maken met cliënten die tussen 
grote stapels ongeopende post zitten of hun formulieren nooit invullen.  
En hoe komt het toch dat die meneer elke keer weer in schuldsituaties terecht komt? Grote kans dat een 
deel van de cliënten problemen ervaart met lezen en schrijven.  
Speciaal voor wijkteamprofessionals heeft Taal voor het Leven samen met Movisie een online minicursus 
ontwikkeld, waarin signaleren en bespreken van laaggeletterdheid aan bod komt.                                      
lees meer  
  

             uitslag Taalmeter kan indicatie geven voor maken taaltoets 

Met de Taalmeter kunnen organisaties snel een indicatie krijgen of cliënten, 
klanten of werknemers moeite hebben met lezen. Vanaf 2012 zijn er door alle 
deelnemende organisaties meer dan 30.000 toetsen afgenomen, waarbij meer 

dan 40 procent van de deelnemers moeite blijkt te hebben met lezen. Onlangs is een verbeterde versie 
verschenen.  
Er is een Taalmeter voor 1F en voor 2F niveau. 
De Taalmeter is echter geen toets waarmee alle vaardigheden die bij de basiskennis van de Nederlandse 
taal getest kunnen worden. Daarom kan dit screeningsinstrument niet ingezet worden als taaltoets zoals 
omschreven in de Wet Taaleis.  
De Taalmeter is wel een geschikt instrument om snel te kunnen beoordelen of het nodig is dat iemand 

een uitgebreide taaltoets moet maken.  doe de taalmeter 1F       

 

lees meer      

 

laaggeletterdheid en Serviceclub Lions 
Laaggeletterden worden tot nu toe onvoldoende bereikt. Dit is onaanvaardbaar en  
onwenselijk. 
De Lions kunnen en willen een maatschappelijke bijdrage leveren en iedereen de kans  
geven om mee te doen in de maatschappij. Zij kunnen laaggeletterdheid op de agenda  
zetten, verbindingen leggen met de lokale kennis- en infrastructuur, laaggeletterdheid her- 

 

gedicht Michel van Gils - Taalambassadeur 

Als de zee inkt was 
En het land van papier. 
Dan kan ik overal schrijven, 
Hoe fijn het is om te leren. 
Lezen, en schrijven. 
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kennen en mensen doorverwijzen naar de juiste cursus. 
Op 31 maart 2016, tijdens het Lions symposium ‘Lezen = groeien”, is door de Lions een taalakkoord on-
dertekend. Hierin geven zij aan zich sterk te maken om bovenstaande doelen de komende jaren te verwe-
zenlijken. Er wordt landelijk nauw samen gewerkt met de Stichting Lezen & Schrijven.  
In Oldenzaal is er contact tussen Lions B.O.C.A. en het Taalpunt. 

online oefenen met basisvaardigheden 
Via de website www.evaenik.nl  (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) 
kunnen deelnemers oefenen met hun basisvaardigheden.  
Iedereen die wil oefenen, kan zich kosteloos aanmelden en direct  
beginnen. Er is een digitale versie van de lesmodule Werk 
ze! beschikbaar. Deze lessen helpen bij het vinden van een baan. 
Hoe vind je online een vacature, hoe schrijf je een sollicitatiebrief of cv? Hoe gaat een sollicitatiegesprek? 
Ook is er specifiek lesmateriaal over sociale media:  Aan de slag met sociale media, met een focus op 
Facebook. Deelnemers leren welke sociale media er zijn, hoe Facebook werkt, hoe zij het kunnen gebrui-
ken om meer in contact te komen met anderen en hoe ze met behulp van sociale media, vacatures kun-
nen zoeken. Vrouwen die deze module volgen, kunnen oefenen in een speciale Facebookgroep met an-
dere vrouwen die ook aan hun vaardigheden werken. 

Vmbo-lespakket Verlegen om woorden beschikbaar  
14% van de 15-jarigen begrijpt zijn schoolboeken niet. Er is een grote kans dat zij laaggeletterd de school-
banken verlaten. Om docenten te helpen dit probleem aan te pakken is nu een gratis lespakket beschik-
baar. Daarmee maakt een docent onder ouders en leerlingen laaggeletterdheid en taal bespreekbaar. Het 
gratis pakket ‘Verlegen om Woorden’ maakt het voor docenten zo makkelijk mogelijk om een ouderavond 
of les in te richten rond het thema laaggeletterdheid. De materialen zijn gebaseerd op de gelijknamige do-
cumentaire die in september 2015 op NPO 2 is uitgezonden. In deze documentaire wordt de dagelijkse 
praktijk van vier uit Zwolle afkomstige mensen die moeite hebben met lezen en schrijven geportretteerd. 
Bekijk hier de documentaire Verlegen om woorden. Klik hier voor meer informatie over het lespakket.

openingstijden Praathuis 

vrijdag 6 mei 14.00 tot 15.30 uur Bibliotheek, Ganzenmarkt 11

dinsdag 17 mei 10.30 tot 12.00 uur Breedwijs, Helmichstraat 42  

vrijdag 3 juni 14.00 tot 15.30 uur Bibliotheek,Ganzenmarkt 11 

dinsdag 14 juni 10.30 tot 12.00 uur Breedwijs, Helmichstraat 42  

   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: e.callar@impuls-oldenzaal.nl    06-48499451 

openingstijden Taalpunt:  

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en 

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 
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