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

Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen.  

In deze editie vragen wij uw aandacht voor: medicijngebruik, interview met taalambassadeur 

bij Koffietijd, jongeren en taalachterstand en het Praathuis Oldenzaal.  

 ‘‘Driemaal daags innemen is voor veel mensen al een uitdaging”  
 Laaggeletterden hebben vaak moeite om bijsluiters te begrijpen.  
 Het risico bestaat dat zij daardoor medicijnen verkeerd innemen, wat  

 grote gevolgen voor hun gezondheid kan hebben. Apotheker Jaap                  
Uithof uit Hasselt zet zich in om laaggeletterden te helpen.  

Niet alleen door in te haken op de landelijke apothekerscampagne                        
‘Kunt u dat even uitleggen?’, maar ook als taalvrijwilliger.  
                                                                

Lees meer: 
https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/driemaal-daags-innemen-is-voor-veel-mensen-al-een-uitdaging  

 
laaggeletterdheid bij RTL Koffietijd 
Taalambassadeur Yvonne Geers roept iedereen die moeite heeft met lezen 

en schrijven op, om terug naar school te gaan. Taalles heeft haar heel veel 
gebracht. Weten wat? Ze vertelt het zelf in Koffietijd!  
Janine Baal vertelt over EVA, een programma om vrouwen die aan de slag 

willen, te helpen met hun vaardigheden: 
Lees meer 
http://www.lezenenschrijven.nl/koffietijd/  
 

verkiezingen zijn er voor iedereen! 

 Hoe verkiezingen verlopen en hoe een democratie werkt dat kan soms 
 best ingewikkeld zijn.  

 Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen.  
 Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke  
 partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom verschijnt er  

 half januari een verkiezingskrant in gewone taal. Ook bij Taalpunt Oldenzaal straks te krijgen.  
Lees meer:  
https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/verkiezingen-zijn-er-voor-iedereen  

Burgemeester Schouten komt op vrijdagmiddag 17 februari naar het Praathuis in de biblio-

theek om met de deelnemers over democratie en de verkiezingen te praten. 

aantal laaggeletterde jongeren neemt sterk toe       

Het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand is in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015. Dit blijkt uit    

recent onderzoek van de OESO. Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat jongeren    
met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de               
toekomst te worden. 
Lees meer: 
http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/aantal-laaggeletterde-jongeren-neemt-sterk-toe  
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rol laaggeletterdheid in schuldenproblematiek aangetoond  
Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen, zijn oververtegenwoordigd  
onder schuldenaren die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Extra risico 

lopen - onder andere - 65+ers, mensen met een inkomen tot 900 euro, laagop-
geleiden en mannen.  

Dit blijkt uit het onderzoek “Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden 
en financiële problemen”, dat op Wereldarmoededag is gepubliceerd:   
http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/persbericht-rol-laaggeletterdheid-in-schuldenproblematiek-aangetoond  

 
 Materialenwijzer helpt vrijwilligers materiaal kiezen voor taal, rekenen   
 en digitale vaardigheden 
 Voor vrijwilligers in (Digi-)Taalpunten en bij vrijwilligersorganisaties, is er een   
 handig instrument beschikbaar: ‘Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardig  

 heden’. Een overzichtelijk stroomschema laat vrijwilligers zien welk materiaal   
 het meest geschikt is bij het begeleiden van deelnemers die werken aan taal 

 vaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheden. Daarbij wordt rekening  
 gehouden met profiel en niveau van de deelnemers.  

De materialen in de Materialenwijzer zijn ook in Taalpunt Oldenzaal aanwezig. 

Taalpunten krijgen een aantal exemplaren van de papieren versie toegestuurd. De Materialen-
wijzer is  online beschikbaar met een toelichting op de materialen en het gebruik ervan. Dit is 

de eerste versie van de Materialenwijzer. Begin 2017 verschijnt een update. 

Lees meer: https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/materialenwijzer   
 
Praathuis    
Het ‘Praathuis’ in de Bibliotheek aan de Ganzenmarkt 11, is elke vrijdag 

geopend van 14.00 tot 15.30 uur. In de schoolvakanties is er geen 

Praathuis. Onze enthousiaste vrijwilligers oefenen met de deelnemers 
taalvaardigheid door middel van taalspelletjes, muziek, eenvoudige kran-

ten- en tijdschriftartikelen en door gewoon met elkaar in het Nederlands 
te praten. De woordenschat wordt op deze manier snel verbeterd.  

Deelname aan het Praathuis is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.                 
 
Praathuis Berghuizen is met ingang van januari 2017 gestopt. 
 

openingstijden Praathuis  
Bibliotheek, Ganzenmarkt 11        
van 14.00 - 15.30 uur                                      

vrijdag 13, 20, 27    januari 

vrijdag 3, 10, 17             februari  

vrijdag 3, 10, 17, 24, 31 maart 

vrijdag 7, 14, 21             april 

vrijdag 5, 12, 19, 26       mei 

vrijdag 2, 9, 16, 23, 30   juni 

 

 

 

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 

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