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Agenda 

 
Beste collega’s, 

Mist u het ook zo? Het sociale leven? Het 

vrijwilligerswerk? Wij wel. En het zou nog wel eens 

een poosje kunnen duren.  

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor 

ons dagelijks leven. De een ondervindt daar meer 

last van dan de ander. We willen u daarom vragen 

om wekelijks even contact te hebben met uw 

leerlingen. Gewoon even een belletje. Daarbij zou 

u signalen kunnen opvangen dat mensen het niet 

meer redden, psychisch of financieel. Dit kan 

natuurlijk onverhoopt ook voor uzelf gelden. Laat 

dat dan alstublieft weten. Onze gemeente stelt 

met Welzijn Capelle alles in het werk, om mensen 

in nood ondersteuning te blijven bieden. U kunt 

deze signalen rechtstreeks aan Welzijn Capelle 

melden: 010-707.49.00 (zie ook pagina 2 van deze 

nieuwsbrief). 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan 

“taalcoaching op afstand”. Over hoe u toch met 

uw leerling aan de slag kunt, zonder te dichtbij 

elkaar te komen. Met de tablet, computer of 

smartphone dus. 

Voelt uw leerling iets voor deze manier van les 

volgen, maar u niet? Meld het dan via e-mail aan 

onze administratie, opdat wij desgewenst kunnen 

proberen tijdelijk een andere coach voor uw 

leerling te vinden. 

Dat geldt ook in het geval van leerlingen die 

normaal deelnemen aan een conversatiegroep en 

hun lessen nu missen. Ook zij willen misschien 

tijdelijk 1-op-1 lessen op afstand volgen. 

Taalcoaching op afstand 

We kunnen alweer een tijdje niet meer “live” onze 
taalleerlingen ondersteunen. Gelukkig zijn er 
meerdere digitale mogelijkheden om toch contact 
te houden met onze taalleerlingen.  

 

“WhatsApp” is waarschijnlijk de bekendste en 
meest voor de hand liggende tool voor 1-op-1 
coaching.  

 

Mocht het u niet lukken dit werkend te krijgen, 

mail dan even naar 

bestuur@taalcoachingcapelle.nl en vermeld uw 

telefoonnummer. Dan bellen wij u terug en 

proberen we er samen uit te komen. 

Bezorgen of afhalen van lesmateriaal? 

U hebt alles met uw leerling geregeld voor “taal-

coaching op afstand”, maar uw leerling heeft het 

juiste lesmateriaal niet thuis? Mail dan even naar 

administratie@taalcoachingcapelle.nl en wij 

proberen ervoor te zorgen, dat het materiaal 

bezorgd wordt of kan worden afgehaald. Dit doen 

we uiteraard alleen maar tijdens de coronacrisis.  

Onze Praathuizen gaan in april en mei niet door. 
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Nieuw op onze website:  
• Apps voor ‘beeldbellen’ 

• Tips voor taalcoaching op afstand 

• Corona maatregelen en tips van HBMT 

• Corona maatregelen Taalcoaching Capelle 

• Begrijpelijke corona info in diverse talen 

• Twee werelden ontmoeten elkaar 

• Interview gemeente met John Riper 75 jaar vrijheid 

• Startinformatie Tool voor Taalcoaching (ToTa) 

 

Tips voor digitale lessen 
 
Het Begint met Taal heeft een Webinar gegeven 
met tips hoe je een digitale les kun opbouwen. Wij 
zullen een aantal van deze tips met u delen.  

Allereerst: Laat je taal-leerling weten dat je graag 
via bijvoorbeeld WhatsApp en email weer wilt 
starten met jullie taaluurtje 

• Geef via email huiswerk op en bespreek dat 
tijdens jullie WhatsApp gesprek. 

• Laat foto’s maken of laat foto’s zien en 
bespreek wat daarop staat. 

• Stuur vooraf een artikel om samen te lezen en 
te bespreken. 

• Spreek af dat jullie allebei een dag van tevoren 
naar het (jeugd) journaal kijken en stel vragen 
over wat je gehoord/gezien hebt. 

Meer tips en informatie op de website. Bekijk ook 
deze opgenomen webinar op Youtube (duur 68 
minuten) 
 

  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tota 
 
Onze administratie werkt met de Tool voor 
Taalcoaching (ToTa) voor onder andere de 
vrijwilligers- en leerlingenregistratie en voor 
het maken van koppelingen. 
Van een andere sterke eigenschap van ToTa, 
het door taalcoaches bijhouden van de 
sessies door de vrijwilligers, wordt nog weinig 
gebruikgemaakt. Dat willen wij proberen te 
veranderen, gezien de voordelen en het 
gemak voor zowel de taalcoaches als de 
coördinatoren. We hebben al een lijstje met 
geïntereseerde taalcoaches, met wie we ToTa 
in een groepje willen gaan bespreken. Dat 
komt er nu echter even niet van. Als u toch 
alvast even een kijkje wilt nemen in het 
systeem: we hebben een eenvoudige 
handleiding op de website geplaatst. Hopelijk 
raakt u net zo enthousiast als wij. We zijn 
benieuwd naar uw ervaringen en vragen via 
redactie@taalcoachingcapelle.nl 

https://www.taalcoachingcapelle.nl/apps-voor-beeldbellen-met-je-leerling(en)
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tips-taalcoaching-op-afstand
https://www.taalcoachingcapelle.nl/corona-maatregelen-en-tips-van-het-begint-met-taal
https://www.taalcoachingcapelle.nl/maatregelen-covd-19-virus
https://www.taalcoachingcapelle.nl/begrijpelijke-informatie-over-het-coronavirus-in-diverse-talen
https://www.taalcoachingcapelle.nl/twee-werelden-ontmoeten-elkaar-in-capelle
https://www.taalcoachingcapelle.nl/%E2%80%98als-je-de-taal-van-het-land-waar-je-woont-niet-beheerst,-ben-je-aan-handen-en-voeten-gebonden%E2%80%99
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tota-startinformatie-voor-taalvrijwilligers-van-taalcoaching-capelle
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tips-taalcoaching-op-afstand
https://www.youtube.com/watch?v=PMg21e4Sj4k&feature=youtu.be
https://www.welzijncapelle.nu/corona-nieuws
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tota-startinformatie-voor-taalvrijwilligers-van-taalcoaching-capelle
https://www.taalcoachingcapelle.nl/tota-startinformatie-voor-taalvrijwilligers-van-taalcoaching-capelle
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