voor AZC’s
ONS DOEL
Een kind dat met een voldoende Nederlands taalniveau naar school gaat, kan goed van start.
Door ouders van jonge kinderen de juiste handvatten te bieden om de taalontwikkeling van hun
kind te stimuleren en ondersteunen, zorgen we ervoor dat ieder kind in Nederland goed van
start kan op school. We richten ons in het bijzonder op laagtalige en anderstalige ouders om te
voorkomen dat taalproblematiek wordt doorgegeven van generatie op generatie.

ONZE AANPAK
Onze taalspecialisten en pedagogen verzamelen en geven tips om thuis spelenderwijs aan de
slag te gaan met taal. We bereiken ouders via onze site, sociale media, kinderdagverblijven,
scholen, bibliotheken en consultatiebureaus. Op taalbegintthuis.nl staan:
-‐
-‐
-‐

vuistregels voor taalontwikkeling en meertaligheid;
eenvoudige ideeën om samen te praten, lezen, schrijven, spelen, zingen en kijken; en,
verwijzingen naar diverse apps, websites, filmpjes, uitjes en programma’s.

Hiernaast bieden wij activiteiten voor ouders en trainingen voor professionals. Onze site en
materialen zijn in meerdere talen beschikbaar. Ook activiteiten voor ouders verzorgen wij in
verschillende talen. Landelijk en lokaal werken we samen met verschillende partners.

ONS AANBOD VOOR AZC’S
Materialen
Via onze site kunnen deze Taal begint thuis materialen worden besteld in verschillende talen:
-‐

vuistregelkaarten voor taalontwikkeling en voor meertaligheid

-‐

dobbelsteen-flyers die op zichzelf en in combinatie met onze site een spelletje vormen

-‐

Taal begint thuis tassen met folders en materiaal van landelijke en lokale partners

Activiteiten voor ouders
Momenteel bieden wij speciale taalkoffiemomenten aan voor ouders van jonge kinderen in
AZC’s. Onze Syrische taalcoach, Rim, komt hierbij uitleg geven over taalontwikkeling en meertalig
opvoeden. Daarnaast geeft zij tips over de mogelijkheden om kinderen bekend te maken met de
Nederlandse
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taalkoffiemoment kost €100,- (incl. btw). Prijs taalouderavond op aanvraag.
Trainingen voor medewerkers
Op dit moment bieden wij drie verschillende trainingen aan:
-‐

trainingen t.b.v. het zelf organiseren en begeleiden van taalkoffiemomenten voor
ouders. Prijs individuele training €400,- (incl. btw). Prijs groepstraining op aanvraag.

-‐

trainingen t.b.v. het adviseren van ouders over taalontwikkeling en meertaligheid. De
training wordt vormgegeven o.b.v. de leervragen van medewerkers. Prijs op aanvraag.

MEER INFORMATIE
kijk op taalbegintthuis.nl | mail naar info@taalbegintthuis.nl | bel naar 06 24 86 72 48 (Alette)

