
 

Vooraf  
Het is inmiddels 2018; een nieuw jaar waar in Oldenzaal, de handen ineen blijven slaan, om taal-
achterstand te verminderen.  
Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen.  
In deze editie vragen wij uw aandacht voor: vrijwilligersprijs; factsheet voor gemeente en wijk-
teams; de Materialenwijzer; 45.000 cursisten in twee jaar en tevredenheidsonderzoek. 

 
Praathuis genomineerd voor vrijwilligersprijs 
‘vrijwilligersorganisatie van het jaar’ 
Fantastisch dat onze vrijwilligers van het Praathuis genomineerd 
waren voor deze prijs. Dat geeft aan hoe het Praathuis en haar vrij-
willigers in Oldenzaal worden gewaardeerd.  
Dat zij uiteindelijk de prijs niet wonnen, doet hier niets aan af. In 
een vol Stadstheater De Bond werd op 7 december kinderboerderij 
‘De Höfte’ uitgeroepen tot winnaar. Van harte proficat!  
Wij feliciteren uiteraard ook Najlaa Hamad met haar uitverkiezing 
tot meest bijzondere vrijwilliger van 2017.  
 
lees meer 
 

 

Taal maakt zelfredzaam, factsheet voor gemeenten en wijkteams                              
  
 Wijkteams en gemeenten spelen een belangrijke rol in het ondersteu- 
 nen van kwetsbare burgers om hun zelfredzaamheid te vergroten.  
 Stichting Lezen & Schrijven liet onderzoeken wat gemeenten en socia- 
 le wijkteams nodig hebben om laaggeletterdheid te integreren in be- 
 leid en uitvoering. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek geven  
 oorzaken en oplossingen. Deze zijn, samen met praktijkvoorbeelden,  
 verwerkt  in ‘Taal maakt zelfredzaam’. Dit interactieve factsheet geeft  
 informatie over laaggeletterdheid voor gemeenten en wijkteams.    
 lees meer  

 

 

Materialenwijzer voor taalvrijwilligers  
‘De Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden’ bevat leer-
materiaal dat taalvrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden 
van deelnemers. Het materiaal is gekozen vanuit de gedachte dat 
een vrijwilliger meestal geen opleiding heeft op dit terrein en dat 
daarom het materiaal voor zich moet spreken. Natuurlijk is er ook 
op gelet dat het materiaal geschikt is voor laaggeletterden of an-
derstaligen. De inhoud is aantrekkelijk en toegankelijk en voldoet 
aan moderne didactische standaarden.  
lees meer 
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https://www.tubantia.nl/oldenzaal/irakese-najlaa-zet-zich-onvoorwaardelijk-in-als-vrijwilliger-in-oldenzaal~a82d1a90/
https://www.tubantia.nl/oldenzaal/oldenzaalse-vrijwilligersprijzen-voor-najlaa-hamad-en-boerderij-de-hofte~acdf9ea3/
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/nieuw-factsheet-taal-maakt-zelfredzaam-voor-gemeenten-en-wijkteams/
https://www.taalvoorhetleven.nl/uploads/bestanden/Materialenwijzer_vrijwilligers_basisvaardigheden_digitaal_KB_LS_oktober16.pdf


Al 45.000 cursisten leren beter lezen en schrijven  
Door heel Nederland hebben meer dan 1.000 instellingen 
in nog geen twee jaar tijd, 45.000 cursisten een stap  
verder geholpen.  
De doelstelling van het driejarige kabinetsprogramma  
’Tel mee met Taal’ van OCW, VWS, SZW tegen laaggelet-
terdheid is daarmee ruim een jaar eerder gehaald dan 
verwacht door de grote betrokkenheid en inspanningen 
van deze partners. Het is een resultaat om met zijn allen 
trots op te zijn 
Dus hulde aan de Taalpunten met al haar taalvrijwilligers 
en taaldocenten! Het is een mooie start om de groei van laaggeletterdheid te stoppen.  
lees meer  
  

 

 Hoe tevreden zijn deelnemers, taalvrijwilligers en partner- 

 organisaties over de aanpak van ‘Taal voor het leven’? 
 Zijn deelnemers en vrijwilligers tevreden over de training en begelei- 
 ding? Hoe waarderen organisaties  de samenwerking binnen ‘Taal voor  
 het Leven’? En welke aanknopingspunten voor verbetering zien zij.  
 Om inzicht in deze vragen te krijgen vond in het voorjaar van 2017 een 
 tevredenheidsonderzoek plaats onder partnerorganisaties, deelnemers 
 en vrijwilligers over de aanpak van ‘Taal voor het Leven’ en de rol van  
 Stichting Lezen & Schrijven hierbij.  

 

Download hier: Factsheet Tevredenheid deelnemers en taalvrijwilligers  

Download hier: Factsheet Tevredenheid partners 

 

 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

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

openingstijden (spreekuur) Taalpunt:                                                                                         

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en                                                                         

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 

(niet in de schoolvakanties) 

Praathuis                                                                                                                                           

elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur (niet in de schoolvakanties)  

Volg het nieuws van Taalpunt en Praathuis Oldenzaal op de voet.                                                        
Lees alles op Facebook Taalpunt Oldenzaal                                                                                                  
https://www.facebook.com/Taalpunt-Oldenzaal-351601575189806/  
 
 

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

 

voor alle lezers van deze Nieuwsbrief: een gezond en taalrijk 2018 gewenst 

https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/al-45000-cursisten-leren-beter-lezen-en-schrijven/
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Factsheet_tevredenheidsonderzoek_vrijw_deeln_nov_2017.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/Factsheet_tevredenheidsonderzoek_partners_nov_2017.pdf
mailto:d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl
https://www.facebook.com/Taalpunt-Oldenzaal-351601575189806/

