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Beste lezer, 
 
Van het Digi-Taalhuis ontvingen wij een 
uitnodiging voor onze taalvrijwilliggers. 
Omdat onze Nieuwsbrief voor oktober te 
laat voor deze mededeling verschijnt, 
sturen we u de informatie middels deze 
extra Nieuwsbrief. 
We kunnen de workshop van harte 
aanbevelen.  
Wees er snel bij: er zijn maar 7 plekken per 
workshop. Meld u aan bij Yvonne Polman! 
yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 

 
Workshop voor taalvrijwilligers: Werken met 
Spreektaal 
 
Afgelopen jaar heeft NT2-docente Gea Harhar in 
opdracht van het Digi-Taalhuis de workshop 
Werken met Spreektaal ontwikkeld.  
SpreekTaal is een uitgebreide, praktijkgerichte 
methode ontwikkeld voor taalvrijwilligers door de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. 
De methode is inmiddels verkrijgbaar voor 3 
taalniveaus: 
SpreekTaal 1: taalniveau op weg naar A1 
SpreekTaal 2: taalniveau A1 tot A2 
SpreekTaal 3: taalniveau A2 tot B1 
 
Er zijn 15 modules per serie over allerlei 
praktische onderwerpen: sociale contacten, 
kinderen en school, stage en vrijwilligerswerk, 
ondernemen, etc. De boekjes zitten in de  
Digi-Taalhuiscollectie in de Bibliotheek en zijn  
dus ook te leen of in de bibliotheek te gebruiken. 
 

De workshop is ontwikkeld om taalvrijwilligers in de 
praktijk te ondersteunen de ontmoetingen met 
taalleerders vorm te geven. De methode biedt de 
taalvrijwilliger allerlei handvatten om over een 
bepaald thema in gesprek te gaan en is voorzien 
van foto- en audiomateriaal waardoor je niet alles 
zelf hoeft te bedenken. 
In de workshop wordt aandacht besteed aan: 

 hoe leer je een tweede taal 
 hoe zit de methode Spreektaal in elkaar  
 onderwerpen van de methode Spreektaal 
 hoe zet je de methode in en welke 

werkvormen zijn er 
 oefenen 

Het is handig als je, voorafgaand aan het volgen 
van de workshop, al eens een Spreektaal-boekje 
hebt bekeken. De boekjes zijn te vinden in de  
Digi-Taalhuiscollectie in de Forum Bibliotheek op 
vloer 2A en zijn ter inzage in de bibliotheek of te 
leen met abonnement. 
De workshop duurt 2 uur en zal fysiek worden 
gegeven. Er zijn per workshop 7 plekken 
beschikbaar.  

Er zijn 2 data gepland: 

 vrijdagochtend  8 oktober  09.00 - 
11.00 uur (trainster Jenny Sinkgraven) 

 donderdagmiddag  11 november 
13.00 - 15.00 uur (trainster Gea Harhar) 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  
e-mail: yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 
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