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Huis voor Taal is de makkelijk te vinden toegang naar LEREN, ONTWIKKELEN en INZETTEN in Lelystad. Lelystedelingen
kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over volwassenen educatie in Lelystad. Huis voor Taal biedt
laagdrempelige, educatieve activiteiten aan waarmee Lelystedelingen basisvaardigheden kunnen aanleren en inzetten.
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ONZE AANPAK
Huis voor Taal heeft een eigen aanpak: Doen, Durven en
Prettig Voelen, waarin leren door te doen en leren met elkaar
centraal staan. Daarnaast fungeert Huis voor Taal als innovatief
expertisecentrum op gebied van non formele volwassenen
educatie en laaggeletterdheid. Dit alles in het kader van Een Leven
Lang Leren! in Lelystad.In dit digitale jaarverslag ontdekt u alles
over onze resultaten en ontwikkelingen van 2021.
Huis voor Taal is het samenwerkingsverband tussen FlevoMeer
Bibliotheek, Welzijn Lelystad, SamenSpraak Lelystad en onze
140 vrijwilligers. Het Huis voor Taal team bestaat uit betaalde en
onbetaalde professionals.
Meer informatie factsheets 2021.
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CIJFERS

2020
123

133

Aantal gezinnen VE

38

26

Aantal vrijwilligers

145

140

Deelnemers participatietraject

44

103

Deelnemers Meedoen in Lelystad

10

12

927

666

Startgesprekken / nieuwe deelnemers

Inloop bezoeken

Waarvan Uniek!

78

Nieuwe inschrijvingen SamenSpraak

80

Koppelingen Samenpraak

‘Ik wil
graag met mensen
praten om beter
Nederlands te leren’

Bezoekers Digi-Taalhuis
Groep deelnemers

Deelnemers vanuit de WEB!
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2021

90

59

768
40

66

130

92*

‘Ik weet nu meer
over mijn vaardigheden,
ik kon vragen stellen
en ik heb mensen leren
kennen, ik had een
geweldige tijd’

* 92 (van de 133 startgesprekken)
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INLOOP HUIS VOOR TAAL IN DE
BIBLIOTHEEK

In 2021 zijn wij gestart met digitale
inloop momenten vanwege de Corona
maatregelen. ‘Samen praten, nieuwe
woorden leren, taalspelletjes doen’.
Alle online deelnemers zijn, toen het
weer mogelijk was, naar de inloop in de
bibliotheek gekomen.

“Ik ga het liefst naar de
bibliotheek voor de inloop, maar als
het niet anders kan, dan spreek ik
iedereen graag online”.

“De digitale inloop was het enige uurtje in de
week waar ik Nederlands kon praten”.

Huis voor Taal heeft een grotere
ruimte in de bibliotheek in
gebruik genomen. Dit was ook
nodig, want zodra weer open,
was er veel belangstelling.
Dankzij de extra inzet van het hele
team van betaalde en onbetaalde
professionals hebben wij de,
tijdens de lockdown aangemelde
kandidaten, allemaal gesproken
tijdens het startgesprek.

In de loop van het jaar konden
wij de inloopmomenten ook
verder uitbreiden dankzij de inzet
van vele vrijwilligers. Tijdens de
vervroegde Kerstvakantie konden
de deelnemers oefenpakketjes
ophalen om thuis verder te
oefenen.

In 2021 hebben 666 deelnemers
fysiek aan de inloop deelgenomen.
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DIGI-TAALHUIS, DIGISTERKER EN KLIK & TIK
DIGI-TAALHUIS
Hét online portaal dat ontwikkeld
is tijdens de eerste lockdown
in maart 2020. Toen de vraag
steeg naar digitale programma’s
om thuis makkelijk en veilig
betrouwbare informatie over
Corona te vinden. Het DigiTaalhuis biedt een groot aantal
gratis informatieve sites/links aan
met laagdrempelige informatie
en oefenmateriaal over Corona,
gezondheid, online afspreken,
digitaal vaardiger worden,

oefenen met taal, voor mensen
die de Nederlandse taal willen
leren spreken, hulp willen bij het
Nederlands schrijven omgaan met
geld, hulp bij het maken van je cv.
Deze portal is beschikbaar voor
alle deelnemers en vrijwilligers van
Huis voor Taal.
In het Digi-Taalhuis zijn ook de
trainingen DigiSterker en Klik&Tik
opgenomen.
Deze trainingen hebben in 2021
deels fysiek plaatsgevonden.
Lees meer!

Aantal bezoekers Digitaalhuis
in 2021: 768
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KLIK & TIK
Klik & Tik is een cursus waarbij de cursisten
de basis leren om een computer / tablet te
gebruiken. Dan gaat het simpelweg over het
aanzetten van een computer, het leren typen, het
lezen van een website en gebruik maken van Internet.

Naast het wekelijkse Digicafé vind je ook in iedere
bibliotheek in Flevoland het Informatiepunt Digitale
Overheid. Vanuit deze laagdrempelige loketfunctie in de
bibliotheken wordt zoveel mogelijk warm doorverwezen
naar samenwerkingspartners voor aanvullende informatie en
cursusaanbod met betrekking tot basisvaardigheden.
Bij specifieke en persoonsgebonden informatie wordt, indien
mogelijk, doorverwezen naar een publieke of
maatschappelijke dienstverlener in
de buurt.
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GROEPEN
GROEPEN
Wekelijks doen 66 deelnemers
mee aan de groepsactiviteiten.
Onder deskundige vrijwillige
begeleiding komen zij één
keer per week op een vast
tijdstip naar de Buurtcentra:
Waterbever, Hanzeborg,
Atolplaza, Zuiderzee, Dukdalf
en in de FlevoMeer bibliotheek
bij elkaar. Ze praten over
hun dagelijkse leefwereld,
actualiteiten, de opvoeding,
lekker eten, gezondheid; hoe je
een afspraak kunt maken bij de
huisarts. Ze leren veel nieuwe
woorden, ze lezen, schrijven
schriftjes vol. We zetten in op
empowerment, participatie,
sociale vaardigheden.
Laagdrempelige educatie, maar
ook op niveauverhoging.
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In de cursus Digisterker leren cursisten binnen een veilige omgeving
om een Digi-D aan te vragen en voor welke overheidszaken zij deze kunnen
gebruiken. Aan de hand van praktische aanwijzingen loggen de cursisten
zelf in en uit bij deze digitale overheidsdiensten om inzage te krijgen in
hun eigen gegevens, zoals die bekend zijn bij de overheid, en leren zij hoe
eventuele wijzigingen door te geven.


Tijdens de lockdown hebben
alle groepsbegeleiders via de
Whatsapp/ groepsapp, mail,
telefonisch maar soms ook
op veilige afstand persoonlijk
contact met elkaar gehouden.
Via de mail werden opdrachten
gedeeld om thuis mee aan de
slag te gaan.

GROEPEN

‘Door deze cursus ben ik minder
afhankelijk van andere personen in het
regelen van mijn overheidszaken.’

Elke maandagochtend leren we dankzij Anke nieuwe
woorden. Maken we woordspinnen en genieten
als groep van gezellige en leerzame dingen doen.
Samen op kraambezoek, Sinterklaas vieren,
ijsjes eten bij mooi weer en in Corona tijd
koffie met een taartje eten.
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SAMENSPRAAK EN OPBRENGSTEN LAAGGELETTERDHEID
SAMENSPRAAK / ÉÉN OP ÉÉN COACHING
Wekelijks spreken Taalcoaches af met hun taalmaatje,
thuis, online, in de bibliotheek, telefonisch, of tijdens
een wandeling of bezoek aan een winkel in de stad.
Taalmaatjes hebben diverse leerwensen en
taalachtergrond. De taalcoach kan hier goed op
inspelen.
Lopende koppelingen in 2021
Aantal coaches

59
60

Taalcoach Elselien:
‘mijn taalmaatje had een doktersafspraak
gemaakt, dat deed zij tot voor kort altijd in
het Engels. Nu had zij durven vragen of de
assistente wat langzamer in het Nederlands wilde spreken.
Zij heeft haar afspraak in het Nederlands gemaakt, want
met mij durft ze nu ook Nederlands te spreken.’

Nieuwe inschrijvingen SamenSpraak
Aantal inschrijvingen in 2021: 80
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OPBRENGSTEN VAN INVESTEREN IN
DE AANPAK VAN LAAGGELETTERDHEID
(De Greef, Segers, & Ipektzidou, 2018; De Greef, Segers, & Nijhuis, 2015)

Van de deelnemers/cursisten:
verbetert 54% zijn/
haar leesvaardigheid
ervaart 70% betere
taalvaardigheden
heeft 21% een betaalde
baan gevonden of een
stap gemaakt binnen de
huidige betaalde baan

54%
70%

21%

is 56% assertlever
geworden

56%

ervaart 56% een afname
in sociaal isolement

56%

voelt 53% zich psychisch
gezonder en voelt 39%
zich fysiek gezonder

53%
39%

Overzicht Taalhuizen
Kwaliteit in beeld
‘We zijn gecertificeerd!’
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
WIJZIGINGEN TEAM
 Met de titel ‘Mag ik met jou Nederlands praten’, hebben 		
wij weer enthousiaste vrijwilligers mogen toevoegen aan
ons team. Als één op één coach, groepsbegeleider of
taalgids in de bibliotheek.




Zeekadetkorps Lelystad verzorgde een vaartocht naar
de Markerwadden voor alle Huis voor Taal vrijwilligers,
met aandacht voor de typische scheepstaal.
Aan het eind van het jaar hebben wij
12.5 jaar jubilarissen en
5 jarige jubilarissen
in het zonnetje gezet.

7

40

“Niet gewonnen, maar zeker ook
geen verliezer Verkiezing”.

SOCIAAL WERKER VAN HET JAAR.
Als genomineerde #SociaalWerker heeft Bojoura
taalvaardigheid onder de aandacht gebracht.

Bekijk de video

Willie Goorsenberg
23-10-1962 – 12-1-2021
In memoriam

Nathalie Merylin
‘Ilona: "Ik ben nieuw bij FlevoMeer Bibliotheek en Huis
voor Taal en mag de deelnemers + vrijwilligers bij de inloop
ondersteunen. Het is zo mooi om te zien hoe leergierig &
gemotiveerd de deelnemers zijn om de Nederlandse taal te
willen leren, maar zeker ook hoe gedreven de vrijwilligers
zijn om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen! Het
maakt mij iedere week weer opnieuw trots dat ik deel mag
uitmaken van dit team".
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emigratie naar Curaçao.
www.nathaliemerylin.nl/

Erna Phaff
met pensioen
‘Water mag voor iedereen klateren’
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BASISTRAINING EN WEBINARS
BASISTRAINING EN WEBINARS HUIS VOOR TAAL
In samenwerking met Het Begint met Taal, bieden
wij maandelijks Webinars aan om taalvrijwilligers te
ondersteunen bij taal coaching. Actuele en nieuwe
thema’s staan op de agenda. Actieve werkvormen,
Taalcoaching op afstand, het vergroten van
woordenschat en het stellen van vragen, Eenvoudig
communiceren = makkelijk praten, Taalcoaching in
groepen, Interculturele competenties, Taalcoaching
voor praktijkleerders, en de vaardigheden van de
taalcoach.

Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat het leren van
een tweede taal het meest
succesvol is als je taalles
combineert met oefenen
in de praktijk. Dat maakt
taalcoaching tot een krachtig
middel voor o.a. nieuwkomers
om het Nederlands onder de
knie te krijgen.

Veel vrijwilligers hebben de kans benut om nog
meer gebruik te maken van Webinars en andere
digitale bijeenkomsten. Mooi voorbeeld is de
Webinar Online Coachen van Het Begint met Taal.
Via lelystad@huisvoortaal.nl kan je je aanmelden om
gratis mee te doen.

DANKZIJ TAALCOACHING
Groeit de woordenschat van nieuwkomers snel
Krijgen zij het zelfvertrouwen om mee te doen in de samenleving
Leren taalvrijwilligers en nieuwkomers elkaars cultuur kennen
Vergroten ze beiden hun wereld
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PARTNERS EN PROJECTEN
In

WIJ WERKEN SAMEN MET ENTHOUSIASTE PARTNERS:

Werkbedrijf

InterConect

ONZE AANPAK

Maatschappelijke
Dienstverlening
Flevoland

Mama café /
Limonadebrigade

GO
kinderopvang

Leerwerkloket

ROC van
Flevoland /
Amsterdam

Humanitas

JOGG

IDO
Samen staan
we sterk

Stichting Lezen en
Schrijven

Diaconaal Overleg
orgaan

Onze collega’s
vanuit Welzijn
Lelystad

ROC

CIJFERS

INLOOP

DIGI-TAALHUIS

Het Begint met
Taal

FlevoTaal

Sociaal Wijkteam

Lelystad Doet,
Vluchtelingenwerk

ITTA

juni bracht directeur van Stichting Lezen en
Schrijven, Geke van Velzen, samen met de regio
adviseur Marten Groen een bezoek aan Huis
voor Taal Lelystad.
Lees hier het rapport.

“De impact van de coronacrisis op de
volwasseneducatie is groot. In de vele
gesprekken die ik en mijn collega’s hadden met
organisaties kwam sterk het beeld naar voren dat
er veel minder mensen aan de slag zijn gegaan
met het verbeteren van basisvaardigheden. Dit is
zorgwekkend omdat het aantal laaggeletterden in
Nederland nog steeds stijgt. Daarom moeten gemeenten en
organisaties in het werkveld samen hun schouders zetten
onder de aanpak van laaggeletterdheid. Zo werken we
samen de corona-achterstanden weg en zorgen we ervoor
dat we laaggeletterdheid verminderen en voorkomen.”

Tijdens de lancering
van het Regioplan
Laaggeletterdheid vertelde
onze ambassadeur voor de
taal, Suzanne van Meenen
een inspirerend verhaal.
#jebentnooitteoudomteleren

GROEPEN

SAMENSPRAAK

MEDEWERKERS

TRAINING
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Bij de bijeenkomst van de groep
‘Meedoen in Lelystad’ oefenden
de deelnemers met de
medewerkers van Werkbedrijf
Lelystad aan hun eigen ‘pitch’
tijdens de workshop solliciteren
in Nederland.
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PARTNERS EN PROJECTEN

Aanpak Laaggeletterdheid Lelystad
Samenwerking ROC, FMB, Welzijn, L&S
Het project Aanpak Laaggeletterdheid i.s.m. ROC van
Amsterdam is verlengd tot 31-12-2021. Samen werkten wij
aan het vinden-, herkennen-, inzetten van- en ondersteunen
van de doelgroep laaggeletterde Nederlandse inwoners van
Lelystad.

WIJ WERKEN SAMEN AAN DE VOLGENDE PROJECTEN:
Meedoen in de Bibliotheek (project provincie, dit wordt
apart verantwoord)
Een pilot waarin vraag en aanbod bij de programmering van
FlevoMeer Bibliotheek Lelystad afgestemd is op de leden
van Huis voor Taal (kwetsbare burgers, laaggeletterd) en hun
leerbehoeftes.

In dit filmpje 2 van de ambassadeurs aan het
woord die hun bijdrage hebben geleverd aan
de presentatie aanpak Laaggeletterdheid aan
Bekijk de video
de gezondheidscentra in Lelystad:

De bibliotheek heeft concrete, fysieke invulling gegeven
aan haar rol als informatiemakelaar. Daarvoor levert zij en
faciliteert op de eerste verdieping van de
bibliotheek zowel mondeling, visueel als
wat verder aansluit. Zij biedt dit aan in een
interactief en begrijpelijk programma aan Bekijk de video
de doelgroep.
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De presentaties over herkennen en de aanpak van
Laaggeletterdheid van, met name Lelystedelingen met het
Nederlands als 1e Taal, NT1 zijn verzorgd voor professionals
binnen de gezondheidszorg en Welzijn. Deze presentaties
worden ook in 2022 voortgezet vanuit Huis voor Taal.

TRAINING

PARTNERS
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PARTNERS EN PROJECTEN
PRO ACTIEF DOEN DURVEN EN ERVAREN
Samenwerking van Welzijn Lelystad, FlevoMeer
Bibliotheek en InterConnect
Lelystad is één van de Flevolandse gemeenten waar Huis voor
Taal heeft meegewerkt aan het AMIF project.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
vanuit het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie
“Migratie in beweging”. De uitvoering vindt plaats met lokale
organisaties, gemeenten en vrijwilligers.

THEATERGROEP
Op zaterdag 3 april 2021 ging de film
‘het verhaal van Huis voor Taal’ online in
première. Deze film is nog steeds te zien.
Ook de 2e voorstelling is verwerkt als
film: ‘Niet alleen alleen’. Deze film is
opgedragen aan onze overleden collega
en initiatiefnemer van de theatergroep
Willie Goorsenberg

ZOMERSCHOOL
Waaronder één in Lelystad. Zie interview:
‘Ondersteuning is harder nodig dan ooit’

Pro actief
Samenwerking van:

Subsidiegevers
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Bekijk de video

Bekijk de video
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PARTICIPATIE VERKLARING EN MEEDOEN IN LELYSTAD
PARTICIPATIE VERKLARING TRAJECT PVT
Al jaren succesvol in Lelystad, ontwikkeld door
Willie Goorsenberg. Gedurende dit project is
de PVT verder ontwikkeld en beschreven. Na
Lelystad ook uitgevoerd in een aantal andere
Flevolandse gemeenten.
Het doel van de bijeenkomsten is dat de
deelnemers een goed beeld krijgen van de
waarden van de Nederlandse samenleving. De
waarden worden op een interactieve manier
besproken aan de hand van praktijksituaties en
rechten en plichten van burgers in Nederland,
bijvoorbeeld op het gebied van gelijke
behandeling, werkgelegenheid en familierecht.
Tijdens de bijeenkomsten maken wij gebruik
van Energizers en interactieve werkvormen.
Door actief mee te doen is de informatie voor
iedereen begrijpelijker en daardoor onthouden
zij het beter.

Aantal deelnemers aan
het participatietraject

ONZE AANPAK

CIJFERS

INLOOP

DIGI-TAALHUIS

Onderwerpen die aan
bod komen tijdens
de bijeenkomsten
worden allemaal op
een interactieve manier
behandeld.

Ik heb veel over de
Nederlandse cultuur geleerd.

Als nieuwkomer in Nederland is het belangrijk om mee te doen (participeren) in
de Nederlandse- en Lelystadsamenleving.
Dat betekent:
Meedoen. Zelf meedoen, maar ook; met elkaar en voor elkaar.
Ook vertellen we belangrijke dingen over wonen in Nederland en wonen in Lelystad.
De Kernwaarden:

SAMENSPRAAK

Vrijheid

Solidariteit

Participatie

Gelijkwaardigheid

‘Ik heb geleerd hoe een sollicitatiegesprek gaat’. ‘Ik heb geleerd
dat het belangrijk is dat ik op tijd kom en me afmeld als ik niet kan
komen’

103

GROEPEN

Kennismaking met:
•
Elkaar
•
Lelystad, Nederland
•
Vier kernwaarden
•
Gezondheidszorg, de verschillen
•
Grondwet
•
Hoe handel ik in bepaalde
situaties, hoe pak ik dit aan

MEDEWERKERS

TRAINING

PARTNERS

THEATERGROEP

PARTICIPATIE
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Ik zou graag vaker bij dit soort
bijeenkomsten willen aansluiten,
ik leer er veel van.

PARTICIPATIE VERKLARING EN MEEDOEN IN LELYSTAD
Deze 4 woorden staan ook op de verklaring die de
deelnemers ondertekenen.
We noemen ze kernwaarden.

Vrijheid





Solidariteit




In Nederland helpen we elkaar.
We kunnen elkaar helpen met geld,
met werk, met zorg voor elkaar.
Je kunt ook hulp vragen voor jezelf.

Ik mag zijn wie ik wil zijn.
Ik mag geloven in de religie die ik wil.
Ik mag mijn eigen mening hebben.
Ik mag verliefd zijn op wie ik wil.

Participatie
‘Ik heb veel nieuwe woorden geleerd en
veel over werken in Nederland’






Gelijkwaardigheid
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Iedereen mag meedoen.
De Nederlandse taal leren.
Werken en vrijwilligerswerk.
Stemmen tijdens een verkiezing.

Iedereen in Nederland heeft
dezelfde rechten en plichten.
Mannen en vrouwen zijn gelijk.
Respect is voor iedereen.
Onderwijs en gezondheidszorg is voor iedereen.
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Dit traject heeft mij enorm
geholpen voor mijn proces om mij
thuis te voelen in Nederland.

TRAINING

PARTNERS

THEATERGROEP

PARTICIPATIE
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PARTICIPATIE VERKLARING EN MEEDOEN IN LELYSTAD
MEEDOEN IN LELYSTAD (DE DEUR UIT)
Aanleiding voor ‘Meedoen in Lelystad’, is de constatering
van meerdere maatschappelijke instellingen dat niet alleen
mannen met een migratieachtergrond, maar juist ook veel
vrouwen met een migratieachtergrond helaas niet worden
bereikt met educatieve activiteiten, re-integratie- en/of en
inburgeringstrajecten.
De positieve ervaringen uit eerdere trajecten voor deze groepen
vrouwen, in samenwerking met Welzijn Lelystad en FlevoMeer
Bibliotheek en de nu beschikbare AMIF financiering, zijn aanleiding
om opnieuw een project voor vrouwen, in samenwerking met
Werkbedrijf Lelystad te starten.
Het traject is geschikt voor vrouwen van niet-westerse derde
landen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie
bevinden. De opzet dient om wensen, mogelijkheden en
belemmeringen in kaart te brengen, in praktijk te brengen en
waarmee tegelijkertijd participatie wordt gestimuleerd. Het
einddoel is: het bevorderen van participatie en toeleiding naar de
betaalde en/of onbetaalde arbeidsmarkt.

Deelnemers Meedoen in Lelystad
Aantal deelnemers in 2021: 12
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In dit traject richten we ons specifiek op het formuleren
van eigen doelstellingen, om de eigen kennis en
ontwikkelingsmogelijkheden in te zetten en indien gewenst te
verbreden, waarbij coachend en autonoom leren het uitgangspunt
is. Daarvoor is kennis van de eigen leefsituatie nodig, evenals
bewustzijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de
deelnemer om deel te nemen aan activiteiten (of contacten)
buiten de eigen directe leefomgeving. Hiermee wordt de kennis
van en eventuele toeleiding naar de arbeidsmarkt vergroot en
verkent.
Deelnemers hebben in samenspraak met de professionals een
persoonlijk stappenplan opgesteld en gaan aan de hand daarvan,
voor de duur van het traject, uitdagingen aan die hun deelname
aan de Lelystadse samenleving vergroten.

‘Als ik van de les naar huis ga voel ik me vol
positieve energie. De groep was
erg gezellig, de begeleiders altijd vriendelijk
en behulpzaam’

12
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THEATERGROEP

PARTICIPATIE
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PERSOONLIJK STARTGESPREK
Het startgesprek is doorontwikkeld naar een persoonlijk
startgesprek en maakt inzichtelijk welke talenten en welke
ontwikkelvragen de deelnemers (derdelanders) hebben en
stimuleert hen na te denken over hun wensen, mogelijkheden
en acties op gebied van non formele educatie, participatie en
integratie. Deze wijze van gespreksvoering werkt toe naar de eisen
van de nieuwe wet inburgering waarin educatie, participatie en
integratie in een persoonlijk integratieplan samen moeten komen.
Het startgesprek is daarmee het begin van het lidmaatschap bij
Huis voor Taal.

Het startgesprek wordt geïntegreerd in het
monitoringsinstrument “Taalverkenner”. Op deze manier
kan alle verworven informatie digitaal bijgehouden worden.
Daarnaast komt er meer samenhang met de portaal van
Flevowijzer.info.

‘Ik heb veel geleerd over werk, CV en
solliciteren, maar het belangrijkste is dat ik
meer heb geleerd over de Nederlandse cultuur’

‘Ik ben niet meer zo bang om Nederlands
te praten, ook al gaat het nog niet zo goed’
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VOORLEESEXPRESS
VOORLEESEXPRESS
VoorleesExpress Lelystad is een project binnen de gezinsaanpak
van Huis voor Taal. Het project stimuleert de taalontwikkeling
van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken
lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met
kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen
met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert het
voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten
om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere
manieren te stimuleren in taal. Samen met de ouders zoekt de
voorlezer naar een aanpak die past bij het gezin.

SOCIAAL WERK NEDERLAND
Op 6 april was de lancering van de promotiefilm van
genomineerde Bojoura Hoekstra voor Sociaalwerker van het
jaar. Een van de voorleesgezinnen had een mooie gastrol in de
film. Het laat zien dat ouderbetrokkenheid erg belangrijk is voor
de VoorleesExpress.

Bojoura Hoekstra
(genomineerde Sociaal Werker 2021)

Bekijk de video

Welkom bij de VoorleesExpress!
Bekijk de video

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de
VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals
boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is de
taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in
het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal
bibliotheekbezoeken is toegenomen en de kinderen kijken vaker
en langer in boeken.
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VOORLEESEXPRESS
CAMPAGNE GROENTE.. ZET JE TANDEN ERIN!
Van 20 t/m 26 september startte JOGG de campagne ‘Groente... Zet
je tanden erin!’ tijdens deze week stond Lelystad in het teken van
groente en fruit. Het doel van de campagne was om de voordelen
van het eten van groente en fruit onder de aandacht te brengen.
Huis voor Taal en de VoorleesExpress sloot zich hierbij aan.
Tijdens deze week
heeft ieder gezin
via hun eigen
voorlezer een pakket
ontvangen met fruit
van de Lelystadse
boer, kleurplaten,
folders en een leuk
prentenboek over
groente en fruit. De
ouderbetrokkenheid
stond ook hier
centraal.
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MATERIALEN
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het aanbieden van
boeken en materialen voor de gezinnen. Voorlezers kunnen
boeken voor hun voorleesgezinnen meenemen uit de kast die
daarvoor speciaal geplaatst is in de hal van Welzijn Lelystad.
Dankzij een donatie hebben we deze zomer veel gezinnen
kunnen verrassen en blij gemaakt met prachtige prenten- en voor
leesboeken. In het najaar gaven we alle gezinnen de klassieker
‘Max en de Maximonsters’ met een door de VLE CreaBea Club
bijpassend memory spel cadeau.
De Voorleesexpress Creabea Club maakt indivueel en in
groepsverband spellen, boek figuurtjes etc.. die bijdragen aan
het interactief voorlezen. Haar nieuwe taak is het herinrichten en
maken en ontwikkelen van nieuwe thema tassen.
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VOORLEESEXPRESS
AANMELDING
De VoorleesExpress ontvangt
steeds vaker aanmeldingen van het
KBC (Kinder behandelcentrum) of
via het JGT of kinderen die van een
VVE peuterspeelzaal naar een niet
VVE school gaan.
Gezinnen kunnen alleen digitaal
aangemeld worden door een VVE
peuterspeelzaal of school.
Wij bieden aan om contact op
te nemen met het gezin om
informatie aan te leveren over
hoe zij zelf hun kinderen kunnen
ondersteunen. Dit kan in de vorm
zijn van een e-mail, materiaal
opsturen of zelfs waar nodig is een
huisbezoek. Het zelfvertrouwen
en de motivatie van de ouders kan
hiermee gestimuleerd worden.
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De ‘niet’ VVE peuterspeelzalen en
scholen worden doorverwezen
naar bijvoorbeeld; Vraag Elkaar
en ontvangen informatie over
taalstimulering.
Er zijn twee startmomenten
per jaar. In februari/maart en
september/oktober. De gezinnen
die in tussenliggende periode
worden aangemeld ontvangen
een stimuleringspakket. Dit
pakket bestaat uit een boek,
praatplaat, memoryspel en nog
meer interactievetaalspelletjes. Zo
kunnen de gezinnen thuis alvast
met elkaar met taal en lezen aan
de slag gaan.
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‘Ik dacht dat ik eerst perfect Nederlands
moest spreken om werk te zoeken, maar heb
nu geleerd dat dat niet nodig is, dat ik juist ook
meer kan leren tijdens werk’

Je streeft naar koppeling voorlezer
& gezin.
De gezinnen die al een keer hebben
deelgenomen aan de VoorleesExpress
worden naar de reservelijst verplaatst.
Een aantal gezinnen zijn helaas
vroegtijdig gestopt met het project. De
reden hiervan verschilt per gezin, zie
meer informatie in het totaaloverzicht.
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VOORLEESEXPRESS
VRIJWILLIGERS
In het eerste half jaar van 2021 heeft de VoorleesExpress
17 actieve vrijwilligers:

11 Voorlezers

4 Coördinatoren

Vanwege corona vinden 15 vrijwilligers het niet prettig
om voor te lezen. Dit kan zijn vanwege hun eigen
gezondheid/ wachten op een vaccin/ bekijken het per
voorleesseizoen.

2 Crea Bea Club

In verband met de derde lockdown en het advies om zoveel
mogelijk thuis te blijven was het niet gepast om op grote schaal
vrijwilligers te werven. Desondanks hebben er in deze tijd wel een
aantal nieuwe vrijwilligers zich aangemeld en zijn zij gestart met
voorlezen. Het tweede voorleesseizoen heeft de VoorleesExpress
22 actieve vrijwilligers:

16 Voorlezers
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DOORVERWIJZING
Vrijwilligers van de VoorleesExpress hebben
naast het voorlezen, ouderbetrokkenheid ook
een signaleringsfunctie. Zij verwijzen gezinnen
graag door naar Huis voor Taal en laten tijdens
het bibliotheekbezoek ook de inloop van Huis
voor Taal zien waar zij zich vrijblijvend kunnen
aanmelden. Daarnaast worden gezinnen ook
doorverwezen naar bijvoorbeeld; het financieel
spreekuur, Sociale Wijkteams, HomeStart , IDO etc.

2 Crea Bea Club
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IMPACT CORONA

Sinds corona zien wij een toename van diverse problematiek
bij gezinnen thuis. Soms zijn wij de enige die achter de
voordeur bij gezinnen thuiskomen. Het contact met de
buitenwereld was en is er soms niet meer. Ouders grijpen
deze kans dan ook met beide handen aan om gehoord te
worden.



‘Tijdens de Lockdown kwam ik
erachter dat ik tóch in contact kon
blijven met mijn Taalcoach. We
videobellen en sturen elkaar filmpjes’.
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LAND VAN HERKOMST

Groot Brittannië
Rusland
Oekraïne
Engeland Nederland
Polen Hongarije
Portugal Albanië Roemenië
China
Afghanistan
Marokko Turkije
Aruba
Iran Pakistan Nepal
Syrië
Guinee
Curaçao
Thailand
Siërra Leone Ivoorkust Libanon Irak India
Jemen Sri Lanka Vietnam
Colombia Suriname Nigeria Eritrea
Filipijnen
Somalië
Peru Brazilië
Zuid Afrika
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Contactinformatie Huis voor Taal Lelystad

0320 - 707159

www.huisvoortaal.nl

/HuisvoorTaalLelystad

lelystad@huisvoortaal.nl

