
Ook in het nieuwe schooljaar maken Taalmaatjes het verschil! 
 

 

In september start de cursus, word je ook Taalmaatje? 

‘Sterk door taal! voor ouders van jonge kinderen’ 

Als Taalmaatje ben je van grote waarde voor ouders die beter willen leren lezen, 
schrijven en spreken! Je bent de onmisbare schakel! 

 
Want… 

 

Voorlezen, de nieuwsbrief lezen,  een gesprek met de leidster of leerkracht voeren, helpen bij 
huiswerk… Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet voor alle ouders even gemakkelijk. Daardoor 
gaat het met hun kinderen op school soms ook minder goed. 

 

Hoe werkt het? 
Als Taalmaatje ondersteun je ouders bij het op alle mogelijke manieren oefenen met lezen, schrijven en 
spreken. Met name het persoonlijke contact met het Taalmaatje biedt nét dat extra’s. Juist dat vinden 
deelnemers zo prettig en helpend. Deelnemers kunnen ouders zijn met een migratie-achtergrond, maar 
ook ouders van Nederlandse afkomst. En het is écht maatwerk. Er wordt zowel in groepjes als 
individueel geoefend. 

 

Als Taalmaatje aan de slag? 
Ben je graag met taal bezig en vind je het leuk om te coachen? Heb je een gezonde dosis geduld, kun je 
goed improviseren en aansluiten op de behoefte van de deelnemers? Meld je dan aan om als 
Taalmaatje aan de slag te gaan! Reactie van een Taalmaatje: “Als je merkt dat een ouder zich geholpen 
voelt, geeft dat zoveel plezier en voldoening!” 

De Taalmaatjes maken o.a. gebruik van de materialen van Taal voor Thuis. Daarvoor is deelname 
aan een Basistraining en een Training Taal voor thuis nodig. 
Behalve voor ouders van jonge kinderen zijn er ook volwassenen die de Nederlandse taal willen leren 
of  verbeteren. Ook voor hen kunnen taalmaatjes een grote steun zijn. 

Onderdeel Liemers Taalhuis 
Het project "Sterk door taal" startte in september 2017 als pilot vanuit het Liemers Taalhuis. Uit de 
resultaten blijkt dat het in een behoefte voorziet.  

 
 

Meer informatie en aanmelding: 
Caleidoz Welzijn 
Moniek Vossebeld 
(06) 83596172, m.vossebeld@caleidoz.nl 

mailto:m.vossebeld@caleidoz.nl


De volgende organisaties werken samen bij ‘Sterk door taal!’: 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

Vrijwilligers worden geschoold in samenwerking met: 
 
 

 

 


