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Nieuwe docenten
Dankzij de aanmelding van
nieuwe
vrijwillige
docenten
kunnen meer cursisten geholpen
worden met hun Nederlandse
taalontwikkeling. Hiermee is er
een groep vrijwillige docenten
ontstaan van zowel nieuwe, jonge
als ervaren docenten.

Nieuw lesmateriaal

Vrijwilligers bijeenkomst

Stichting Thuis in Taal heeft
een nieuwe druk in huis van
het boek “Nederlands op
Niveau.” Hiermee houden wij
het lesmateriaal up to date
voor het derde niveau in de
Nederlandse taalontwikkeling.
Een aantal exemplaren van dit
boek zijn aanwezig op ons
kantoor en kunnen worden
uitgeleend om te bestuderen.
Daarnaast is er ook het boek
“Nederlands naar Perfectie”
aanwezig voor het hoogste
niveau.

Binnenkort organiseert stichting Thuis in Taal een bijeenkomst voor alle
vrijwilligers om elkaar weer eens te zien en nieuwe vrijwilligers te
verwelkomen in ons midden. Hierbij leren wij elkaar weer spreken over ons
werk als stichting maar ook onderling.

Website
De website stichtingthuisintaal.nl
heeft de afgelopen weken een
kleine opknapbeurt gekregen.
Verder zijn er plannen om de
functionaliteit van de website uit
te breiden met bijvoorbeeld een
aparte pagina voor de vrijwillige
docenten. Hiermee willen wij dat
de informatieverstrekking naar
vrijwilligers online kan gebeuren
waardoor directe aanpassingen
gedaan kunnen worden zoals de
roosterplanning

De ontmoeting wordt voorgegaan door onze voorzitter en zal verder
verlopen met een informele borrel en aansluitend een diner. De mailing
hiervoor is inmiddels al verstuurd en wij hopen op een grote opkomst.

Nieuwe vrijwilliger op kantoor
Sinds begin maart 2016 is er een nieuwe
vrijwilliger die het kantoor ondersteunt met
marketingcommunicatieve werkzaamheden.
Sjoerd Kleyheeg zal ons ondersteunen in
het onderhouden van de website en
nieuwsberichten & diverse mailingen. Hij
heeft een achtergrond in online media en is
een hobbyist desktop publisher.

Literatuur
“Hoe ik talent voor het leven kreeg” is
geschreven door Rodaan Al Galidi die als
asielzoeker snel de Nederlandse taal leerde
en zijn ervaringen in dit boek deelt.
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