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Tijd voor een update
In maart 2017 is het TaalSteunPunt op School verder
gegaan met een vernieuwd concept. Vanaf dat moment
is er gekozen voor een non-formele vorm van leren
waarbij de ‘lessen’ worden gegeven door Taalvrijwilligers.
Er is een coördinator die de Taalvrijwilligers ondersteunt,
lesmateriaal aanreikt en bijstaat met raad en daad.
De deelnemers zijn positief: “Ik spreek nu beter en vaker
Nederlands dan eerst” en “Ik ben blij dat ik nu betere
hulp krijg”.
Wat is het TaalSteunPunt op School?
Het TSP is onderdeel van het Taalhuis in Nijkerk. Het Taalhuis is een samenwerking van onder
andere Sigma, de Bibliotheek Nijkerk, St. Lezen & Schrijven en Landstede. Het Taalhuis is een
toegangspoort voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk die een ‘taalvraag’ hebben, biedt
taalondersteuning en verwijst zo nodig door.
Het TSP richt zich op ouders van schoolgaande kinderen. De lessen zijn gericht op het beter
leren spreken van de Nederlandse taal en het leren van vaardigheden rondom de
taalontwikkeling van hun kinderen, omgaan met school en betrokkenheid. Zo komen er allerlei
thema’s aan bod. Het lezen van de nieuwsbrief, rapporten begrijpen en gesprekken voeren op
school komt ook aan de orde. Vanuit de gemeente Nijkerk en het Taalhuis ontstond de wens om
het TaalSteunPunt op School uit te breiden, zodat er nog meer ouders bereikt kunnen worden.
In 2017 zijn we daar concreet mee aan de slag gegaan, in 2018 willen we op meer scholen met
een groep starten.
Week van de Alfabetisering
6 september 2017 bracht wethouder Nadya
Aboyaakoub in het kader van de Week van de
Alfabetisering het TSP op de Rehobothschool
een bezoek. Zij ging in gesprek met de
deelnemers en die dag werd er gestart met de
nieuwe methode “Taal voor Thuis”.

Laaggeletterdheid
3 tot 8 procent van de Nijkerkse inwoners is
laaggeletterd. Dat betekent dat zij niet goed
kunnen lezen en/of schrijven en zich daardoor
niet goed kunnen redden in het dagelijks
leven. Daarmee neemt het risico op zaken als
zorgen en geldproblemen toe.
In gezinnen waar weinig gepraat en gelezen
wordt hebben ook de kinderen kans om
laaggeletterd te worden. De schaamte onder
deze mensen is groot.
Er bestaan verschillende vormen van
laaggeletterdheid. Wanneer mensen de taal
van het land waar zij wonen, niet voldoende
beheersen, noemen we dat ook
laaggeletterdheid.

Nieuwe locaties
Taalhuisbijeenkomst
Vanaf de zomervakantie 2017 zijn er op 4
In september 2018 presenteert het Taalhuis
basisscholen gesprekken gevoerd om samen
Nijkerk en het TaalSteunPunt zich aan alle
te brainstormen over het opzetten van
betrokkenen. We houden u op de hoogte!
nieuwe locaties van het TaalSteunPunt op
School. Mocht u als school ook interesse hebben in het starten van een nieuw TaalSteunPunt
op uw school, dan kunt u zich wenden tot Mw. Danny Pennings:
danny.pennings@bibliotheeknijkerk.nl
06 – 410 50 702

