
  

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 

 

Het is weer even geleden dat je van ons gehoord hebt. 

Op dit moment hebben wij het erg druk met nieuwe aanmelding van anderstaligen die 

Nederlands willen leren. 

 

Inmiddels hebben wij twee nieuwe coördinatoren aangenomen die ons team komen versterken 

en wij hebben een communicatie/PR manager erbij. 

  

De basistraining voor vrijwilligers (NT2) gaan weer van start, de data tref je in deze nieuwsbrief 

aan. 

 

Ook staan er weer nieuwe en leuke teksten & oefeningen in.  

 

Veel lees plezier, 

Team Gilde SamenSpraak Leiden e.o. 

  

Kantoorbezetting  

 

Maandag van 10.30 uur tot 13.30 uur: 

Nicoline Coenen en Mirjam van den Brink 

 

Dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur: 

Elly Meijer, Ringold van West, Gemma van Delft 

 

Vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur: 

Barbera Hermans en Roos Groen 

 

Bestuur Gilde SamenSpraak Leiden e.o. 

 

Voorzitter: Mark Dutour Geerling 



 

Penningmeester: Harry Porschen 

Secretaris: Sanne van der Bijl 

Communicatie/PR: Sanne van der Bijl 

Manager: Barbera Hermans 

 

Sanne zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. 

  
 

 

 

 

Nieuwe coördinatoren gezocht! 

 

Lijkt het je leuk om naast taalcoach te zijn ook achter de schermen te helpen alles te helpen 

organiseren op kantoor? Dan kunnen wij je hulp goed gebruiken! Wij zoeken nog 2 nieuwe 

collega's die ons komen helpen met het werven, inschrijven en begeleiden van nieuwe 

taalvrijwilligers en anderstaligen die een taalmaatje zoeken om Nederlands te oefenen.  

 

Ben je administratief- en computervaardig en ongeveer 5 uur per week beschikbaar? En lijkt 

het je leuk met gezellige collega's op kantoor aan de slag te gaan? Dan kunnen we je een hele 

mooie ervaring bieden die veel voldoening geeft! Mocht je interesse hebben stuur ons een 

berichtje, we vertellen je graag meer!  

contact: e-mail: communicatie@gildesamenspraakleiden.nl 

mobiel: 06-39881742 

  

============================================================== 

  

Ken jij iemand die het leuk zou vinden taalcoach te worden? 

 

Er melden zich momenteel veel mensen die graag aan de slag gaan om beter Nederlands te 

leren spreken met hulp van een taalmaatje. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe taalcoaches 

en we hopen dat jij als een van onze huidige taalcoaches ons daarbij kan helpen, die weten 

immers hoe leuk het kan zijn om een taalmaatje te hebben.  

 

Ken je iemand die het wellicht leuk zou vinden om in gesprek te gaan met anderstaligen? Die 

tijd heeft om elke week een uurtje of twee af te spreken? Vraag eens rond in je omgeving: wie 

weet heeft die buurman / collega / je zus / etc. zin om ook taalcoach te worden! Inschrijven kan 

via het formulier op onze website: https://www.gildesamenspraakleiden.nl/taalcoaches-2/  

 

Of heb je zelf wellicht tijd voor een nieuw (of extra) taalmaatje? Dat kan natuurlijk ook. We 

horen het graag!  

mailto:communicatie@gildesamenspraakleiden.nl?subject=co%C3%B6rdinator%20Gilde%20SamenSpraak%20Leiden%20e.o.
https://www.gildesamenspraakleiden.nl/taalcoaches-2/


 

 

Er zijn weer nieuwe data voor de Basistraining voor taalvrijwilligers, voorheen de 

Basistraining NT2.  

Een viertal data zijn er geprikt om de training te volgen (1 training bestaat uit twee 

dagdelen).  

 

Training 1:   

Zaterdag 19 november  en zaterdag 26 november van 10.00 uur tot 13.00 uur 

de zaal is vanaf 9.45 uur open   klik hier voor opgave 

 

Training 2: 

vrijdag 13 januari en vrijdag 20 januari van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

de zaal is vanaf 18.45 uur open klik hier voor opgave 

 

Training 3: 

zaterdag 18 februari en zaterdag 25 februari van 10.00 tot 13.00 uur 

de zaal is vanaf 9.45 uur open klik hier voor opgave 

 

Training 4:  

zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april van 10.00 tot 13.00 uur 

de zaal is vanaf 9.45 uur open klik hier voor opgave 

 

Andere mogelijkheden: 

a. Ik volg de training op een later tijdstip   klik hier 

b. Ik ben niet geïnteresseerd klik hier 

 

Als je op de link "klik hier voor opgave" klikt opent jouw email, geef hierin aan je naam & 

eventueel telefoonnummer, de datum van de training en een eventuele 2de keuze 

 

Meer informatie over de basistraining voor taalvrijwilligers lees je hier 

mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=training%3A%2019%20en%2026%20november
mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=training%3A%2013%20en%2020%20januari%202023
mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=training%3A%2018%20en%2025%20februari%202023
mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=training%3A%2025%20maart%20en%201%20april%202023
mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=Ik%20wil%20de%20training%20later%20volgen
mailto:basistrainingNT2@gildesamenspraakleiden.nl?subject=Ik%20ben%20niet%20ge%C3%AFnteresseerd%20in%20de%20training
https://www.lezenenschrijven.nl/training-voor-taalvrijwilligers


 

 

 

Teksten & Oefeningen 

 

Er zijn weer hele leuke oefeningen uit om samen met je taalmaatje door te nemen.  

 

Klik hier om het document met teksten over: Kolen en gas, bliksem, de eilanden, drinkwater en 

meer te openen 

 

Klik hier om de oefeningen & antwoorden betreft de teksten te openen 
 

 

https://mcusercontent.com/2b0b0298cd2e0fa1bc131da4b/files/bf5ba409-9efc-6612-33ac-3a683f9a6270/Teksten_oktober_2023.pdf
https://mcusercontent.com/2b0b0298cd2e0fa1bc131da4b/files/1d610d91-ece3-2410-1238-7e2cee41ccea/Lesopdrachten_antwoorden.pdf

