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Vacature nieuwe bestuurder
Door het vertrek van Eva is er een vacature ontstaan bij het bestuur. Interesse
om ook beleidsmatig bij TinT betrokken
te zijn? Of ken je iemand die graag een
bestuursfunctie wil bekleden bij een
kleine, informele stichting?
Meer info en aanmelden bij Ben.

Uitnodiging

Lenteborrel met Jacobs gebak en frisse tulpen op tafel

De gemeente Leiden organiseert tijdens
Leiden Culinair op zaterdag 30 juni een
feestelijke lunch voor Leidse vrijwilligers. De opening wordt verzorgd door
wethouder Roos van Gelderen. Tijdens
de lunch zorgen de dames van Tartuffe
voor ‘hilarische en muzikale sketches
over het leven in Leiden’.

Kennismaken met elkaar en bijpraten over (de ambities van) de Stichting, dat was
het doel van de Lenteborrel die op dinsdag 20 maart gepland stond. Docenten
Lidy (tevens voorzitter), Ardy, Marike, Marlon, Jos (oud-docent en –bestuurslid;
nu adviseur en geïnteresseerde), Frans en Jan waren aanwezig. Ben gaf een toelichting op de huidige (financiële) stand van zaken: de Stichting heeft weer wat vet
op de botten, maar het Radius-contract loopt eind van dit jaar af. Dit is een aandachtspunt. Verder is werving van nieuwe docenten gewenst omdat de planning
zeer krap is.

Geïnteresseerd in deelname? Meld je
voor 25 mei aan bij Ben.

Afscheid
De afgelopen weken hebben we helaas
afscheid moeten nemen van een aantal
vrijwilligers:
Hanne (docent): emigreert deze zomer
naar Australië
Marlon (docent): is één lesperiode voor
TinT actief geweest, maar geeft de voorkeur aan groepslessen
Natalie (docent): heeft geen tijd meer
Eva (bestuur): heeft wegens gezondheidsredenen haar bestuursfunctie
neergelegd
Emma (PR): heeft een betaalde baan
gevonden waardoor vrijwilligerswerk op
een lager pitje komt te staan.

Na een korte introductie van een ieder (wat is je achtergrond en hoe lang en
waarom geef je les bij Tint ?) gaf Wiebeke (PR) een korte presentatie over de
eerste bevindingen bij de Stichting van het PR-team en de doelstellingen voor dit
jaar, aangevuld door Emma en Alvin. Al snel kwam het gesprek op het ontbreken
van een actueel beleidsplan voor de stichting. Essentieel voor de ambities, plannen en acties van de komende tijd. Het bestuur gaf aan dit op korte termijn met
het PR-team op te nemen en verder uit te werken. Ook is kort het jubileumjaar
2013 aan de orde geweest, maar daarover later meer. Tenslotte kwam de vraag of
het mogelijk is het lesrooster online beschikbaar te stellen. En of dit ook zinnig is?
De laatste versie (14 mei 2012) hebben we bijgesloten.
Al met al een gezellige middag waar in informele sfeer weer duidelijk
werd dat Stichting Thuis in Taal betrokken, enthousiaste en prettige vrijwilligers kent!
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Wie is wie

Nieuwe docenten

Beleidsplan 2012-2014

Stichting Thuis in Taal is een kleine club
enthousiaste vrijwilligers. En dus is het
altijd leuk om te zien wie wie is. Tijdens
de lenteborrel heeft Alvin foto’s gemaakt van de aanwezige docenten:
Lidy Appünn, Ben Zonderop, Frans Sanches, Ardy ten Brink, Jan de Vries en
Marike Groen-Bergsma.

Door het vertrek van enkele docenten in
de afgelopen periode, is Stichting Thuis
in Taal weer op zoek naar
nieuwe enthousiaste vrijwilligers
die Nederlandse les willen geven aan
niet-Nederlanders.
Geïnteresseerd, of ken je iemand?
Neem dan contact op met Ben via onderstaand telefoonnummer.

De afgelopen weken heeft het bestuur
(Lidy, Ben en Dennis) samen met de PRcommissie gewerkt aan een nieuwe
versie van het beleidsplan.
Geïnteresseerd?
De definitieve versie ligt vanaf eind mei
ter inzage in het leslokaal of is op te
vragen bij Ben.

Nieuw beschikbaar lesmateriaal


www.toetsgesprokennederlands.nl: voor cursist inburgering in land van
herkomst. Inclusief te downloaden Toets Geletterdheid en Begrijpend
Lezen



Naar Nederland (ca 100 euro): voor cursist inburgering in land van
herkomst. Een lespakket met film, dvd, lesboek en alle ‘stamp’vragen in
diverse talen.



Van Dale woordenboek – NT2 versie



De methode abc : voor beginnende cursisten die half– of ongeletterd
zijn. Cursus schrijven voor analfabeten. Eenvoudig en aantrekkelijk.



De toets geletterd en begrijpend lezen (www.adappel.nl), inclusief
audiobestand: onderdeel inburgeringsexamen in land van herkomst.
Meet leesvaardigheid op niveau A en geeft een goede inschatting of
|kandidaten de inburgeringstoets A kunnen halen in het buitenland.



De Delftse methode.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor buitenlandse studenten die binnen zes
maanden colleges in het Nederlands moeten kunnen volgen. Thans een
methode voor hoogopgeleide buitenlanders. Woorden worden
in 27 talen vertaald. De grammatica wordt gestructureerd aangeboden. Het oefenmateriaal is volledig vernieuwd en aan de tijd
aangepast.
Al het materiaal ligt in het leslokaal. Meer informatie bij Ben.
Oude Rijn 44 b/c - 2312 HG Leiden - 071-5123069
info@stichtingthuisintaal.nl ww.stichtingthuisintaal.nl

