
 Deel 1: 

a. Trainingen van Taal voor het Leven 

b. Andere ondersteuning 

c. Taal voor het Leven:  visie 

d. Taal voor het Leven: basistraining 

Deel 2: 

Stellingen spel … Wat komt in 2017 op de 
agenda? 

 



 Trainingen voor  taalvrijwilligers 

• Basistraining van Taal voor het leven OBA/op locatie 

• Verdiepingsbijeenkomst  Taal voor het leven 

  Werk ze 

  Taal voor thuis 

   Voor hetzelfde geld 

  EVA 

  Succes! 

Agenda en aanmelden via website Leef en leer! 

 



Taaladviseurs voor advies op maat 
 

• Verdiepingsbijeenkomsten: 

o Feedback bij spreken en luisteren 

o Leren in de praktijk en grammataica 

o Hoe maak ik een lessenserie 

o Grenzen stellen 

o Stagnerende leerders 

 

• Individueel advies per mail, telefoon en op locatie  

 



Visie Taal voor het Leven 

 

 

Uitgangspunten: 

 Taal is een middel. 

 Taal leer je in context. 

 Taal leren is leren door te doen. 

 Afnemende sturing. 



Basistraining 

Bijeenkomst 1: 

Hoe ziet het leven van je taalleerder eruit? 

Welke lesdoelen en subdoelen passen daarbij? 

Bijeenkomst 2 en 3: 

Voorbeeld: werken aan de vaardigheden: 

Wat doe je eigenlijk als je leest? 

Bijeenkomst 4:  

filmpje over feedback geven bij spreken 



spinnen 

Bijeenkomst 1 : het leven van mijn taalleerder en doelen stellen 



Hardop voorlezen…. 

Biz de bu ihtiyacı forum havasından uzak bir şekilde çözebilmek 
için http://sorucevap.iphoneturkey.com adresinde, soru 

sorabileceğiniz ve de diğer kullanıcıların sorduğu sorulara cevap 
verebileceğiniz bir yapı kurmaya çalıştık. Aşağıda da çoğumuzun 

aşina olduğu bu sistemi nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili bazı bilgiler 
paylaştık. Lütfen hemen soru sormaya başlamadan evvel 1 

dakikanızı ayırıp aşağıda yazdıklarımıza bir gözatın. 

Bijeenkomst 2 en 3: de vaardigheden zelf ondervinden 

http://sorucevap.iphoneturkey.com/


Feedback bij spreken 

http://www.hetbegintmettaal.nl/elea
rning/filmpjes-en-documenten/ 

Bijeenkomst 4:  spreekvaardigheid 



 

• Welke behoeften hebben jullie 
verder als vrijwilligersorganisatie? 

• Andere vragen? 
 



Stellingenspel 

Taalvrijwilligers zijn overbodig als 
Amsterdammers voor elkaar open staan. 

 

Taalvrijwilligers mogen geen taalcoaching geven 
zonder dat zij jaarlijks trainingen volgen. 

 

Taalvrijwilligers kunnen groepen bedienen tot 10 
deelnemers. 

 

 



DANK voor jullie aandacht! 

• Jullie kunnen ons bereiken via de website 
leefenleer. 

 

• Taaladviseurs: 

 

• barbara@leefenleer.nl 

• coos@leefenleer.nl 


