Nieuws

DECEMBER 2014

Nieuwe docenten
Het plaatsen van advertenties in
de huis-aan-huisbladen en op de
site van iDOE heeft veel reacties
opgeleverd. De afgelopen tijd
hebben 10 nieuwe docenten zich
bij Thuis in Taal aangemeld.
Onze wachtlijst is hierdoor een
stuk korter geworden.
TEXT BOX UP!

Lesmateriaal
Taaltalent is een driedelige
methode voor midden- en
hoogopgeleide anderstaligen.
Op een communicatieve en
interactieve manier leert de
cursist de basisvaardigheden
in het Nederlands, maar ook
vaardigheden die geschikt zijn
voor zijn opleiding en beroep.
Het programma leidt op tot het
Staatsexamen NT2-I.
Dixi is een cursus spreekvaardigheid speciaal voor
hoogopgeleide cursisten met
een (ver)gevorderd niveau
van het Nederlands (B2). De
cursist wordt door middel van
gebaren gecorrigeerd en hoeft
daardoor zijn gesprek niet te
onderbreken.

Vrijwilligerslunch
In oktober hebben de vrijwilligers
een gezellige lunch gehad waardoor nieuwe en oude docenten
met elkaar kennis hebben kunnen
maken. Onder het genot van een
broodje en een kopje koffie
werden tips over het lesgeven
uitgewisseld,

Cursus voor docenten
In juli hebben vier docenten van Thuis in Taal een cursus bij de stichting
Lezen & Schrijven gevolgd. De cursus en het lesmateriaal waren goed
verzorgd. De docenten kregen door oefeningen en theorie duidelijke
handvatten en verrijkende inzichten voor het lesgeven aan laaggeletterden.

Upgrade door fondsenwerving
Richard heeft het initiatief voor fondsenwerving genomen. Vooral hierdoor
en ook met een gedeelte eigen geld kon de Stichting de aankoop doen van
(nieuw) lesmateriaal - zoals Taaltalent, Dixi, Klare Taal en Nederlands in
gang - maar ook meubilair en een printer. Het kantoor oogt door de nieuwe
tafels een stuk ruimer en professioneler. Het werkt erg prettig. Hierbij willen
wij Richard en het fonds bedanken.

ICT
Jammer genoeg heeft Richard
ons verlaten omdat hij weer
full-time aan het werk gaat.
Als ICT-vrijwilliger heeft hij de
stichting meerdere malen uit
de brand geholpen.
Een nieuwe vrijwilliger voor het
ICT-werk is van harte welkom.
Aanmelden kan bij Ben.
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