
Taal voor Thuis 
 
Taal voor Thuis is een cursus voor ouders van kinderen in taalarme gezinnen. Dit kunnen zowel 

Nederlandstalige (NT1) als anderstalige (NT2) gezinnen zijn. De cursus helpt de betrokkenheid van 

ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kind vergroten. Zij leren over allerhande (taal gerelateerde) 

zaken, zoals voorlezen en huiswerk maken. Daarnaast is er ook aandacht voor meer praktische zaken 

zoals: hoe werkt de school, hoe kan ik helpen op school en hoe vind ik informatie over de school. 

Taal voor Thuis is nadrukkelijk geen taalcursus voor de ouders.  

 

Taal voor Thuis heeft twee programma’s: voor ouders van kinderen van twee tot vijf jaar en voor 

ouders van kinderen van zes tot twaalf jaar. In 2018 is er een cursus geweest voor de eerste groep, 

in 2019 en voorjaar 2021 zijn er cursussen geweest voor de tweede groep. De deelnemers aan deze 

cursussen waren bijzonder enthousiast en gaven allen aan veel geleerd te hebben.  

 

In het najaar van 2021 richt Taal voor Thuis in Ouder-Amstel zich op de tweede groep ouders (zes 

tot twaalf jaar) in Duivendrecht én Ouderkerk aan de Amstel. De cursus vindt, vanwege de 

combinatie van dorpskernen, initieel online (via Skype) plaats. Als de deelnemers het willen en de 

coronamaatregelen het toelaten, zijn op een later moment lessen op locatie mogelijk.   

 

In Ouder-Amstel 

In Ouder-Amstel is Taal voor Thuis een samenwerking tussen de gemeente, Stichting Lezen & 

Schrijven, Coherente en de basisscholen en kinderopvang. De cursus wordt gegeven door Elvera 

Tetenburg (taaldocent Coherente).  

 

Werving 

Coherente heeft voor de werving van deelnemers de hulp nodig van de scholen. Coherente bereikt 

een redelijk deel van de doelgroep, onder meer via het taalaanbod, maar helaas niet iedereen. Juist 

de schoolleiding en docenten hebben een goed beeld van welke ouders baat kunnen hebben bij de 

cursus. Specifiek heeft Coherente het volgende nodig: 

• Verspreiding van ‘docenteninformatie’ naar de docenten (zie bijlage). 

• Promotie van de cursus en website (bijv. in een nieuwsbrief of op facebook).  

• Promotie van de cursus door docenten ((digitaal) aanspreken van ouders waarvan de 

docenten denken dat zij gebaat zijn bij de cursus). 

Informatie over de cursus is te vinden op de website: www.coherente.nl/taalvoorthuis. Verdere 

promotie van de cursus vindt plaats via het Weekblad voor Ouder-Amstel, de website/nieuwsbrief 

van Coherente en mond-tot-mondreclame i.s.m. oud deelnemers.  

 

Bijlagen 

Hierachter vindt u de volgende bijlagen: 

1. Taal voor Thuis Planning 2021 (najaar) 

2. Docenteninformatie Taal voor Thuis 2021  

3. Flyer (voorbeeld; zoals gebruikt in 2019) 

4. Artikel over Taal voor Thuis uit het Weekblad voor Ouder Amstel (d.d. 19 december 2018) 

 

Contact 
De contactpersoon voor Taal voor Thuis is Elvera Tetenburg. 
E-mail: e.tetenburg@coherente.nl   
Telefoon: 020-699 3164 
www.coherente.nl/taalvoorthuis  
 

http://www.coherente.nl/taalvoorthuis
mailto:e.tetenburg@coherente.nl
http://www.coherente.nl/taalvoorthuis


Taal voor Thuis – Planning najaar 2021 

 

• Het programma duurt 11 weken (1 introductieles + 8 lessen (4 boekjes van 2 weken) + 1 

afsluitende les + 1 maal uitloop/ziekte/onvoorzien). 

• Er zijn geen lessen op feestdagen en in de schoolvakanties. 

• De lessen zijn op maandag van 10.15 uur tot 11.45 uur.  

• De lessen vinden (initieel) online plaats via Skype. 

• Geplande startdatum: 1 november 2021. 

• Cursusdata: 1 november, 15 november, 22 november, 29 november, 6 december, 13 

december, 10 januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, (7 februari uitloop). 

• Aanmelden uiterlijk: 27 oktober 2021. 

• Maximaal aantal deelnemers: 10. 

• Bij meer aanmeldingen zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor een tweede 

cursusgroep.  

 

 
  



Taal voor Thuis Ouder Amstel – najaar 2021 – informatie voor docenten  
 

Taal voor Thuis is een cursus voor ouders van kinderen in taalarme gezinnen. Dit zijn veelal 

allochtone gezinnen (NT2), maar dit kunnen soms ook Nederlandse gezinnen (NT1) zijn. De cursus 

helpt de betrokkenheid van ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kind vergroten. Tijdens de 

cursus leren de ouders bijvoorbeeld  hoe de school werkt, hoe je op school kan helpen en hoe je 

nieuwsbrieven leest. Daarnaast leren ze hoe je kan helpen met huiswerk of een werkstuk maken en 

waarom afspreken met vriendjes zo leuk en belangrijk is. Ze leren hoe je regels kan maken voor je 

kind en dat de bovenbouw iets anders is dan de bovenste verdieping van het gebouw.  
 

Taal voor Thuis is een programma van de Stichting Lezen & Schrijven 

(https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/taal-voor-thuis). In Duivendrecht is 

Taal voor Thuis een samenwerking tussen Stichting Lezen & Schrijven, de Gemeente Ouder-Amstel, 

Stichting Coherente, de kinderdagverblijven en de basisscholen. De cursus wordt gegeven door 

Elvera Tetenburg (taaldocent Coherente).  
 

In 2018, 2019 en 2021 zijn drie cursussen Taal voor Thuis gegeven. In de eerste cursus was het 

aanbod gericht op ouders van kinderen van 2 tot en met 5 jaar, in de tweede en derde cursus op 

ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Zie voor een interview over de eerste cursus het 

Weekblad voor Ouder-Amstel van 19 december 2018, blz. 13 

(https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/reader/24344#p=12).  
 

Een nieuwe cursus Taal voor Thuis (geplande startdatum: 1 november 2021) zal zich wederom 

richten op ouders van kinderen van 6 tot en met 12 jaar (groep 3-8). Vanwege de combinatie van 

dorpskernen wordt de cursus initieel online aangeboden (via Skype). Later in de cursus zijn 

eventueel lessen op locatie mogelijk. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten: één introductieles, 

acht gewone lessen en een afsluiting. Deelname aan de cursus is gratis. De ouders krijgen gratis 

boekjes om in te werken en zij moeten zelf ook huiswerk maken. Na afronding krijgen de ouders een 

certificaat.  
 

Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Bij meer aanmeldingen wordt gekeken naar opties voor 

een tweede cursusgroep. De cursus is op maandagochtend, van 10.15 tot 11.45, online via Skype. 

Het is dus belangrijk dat de ouders een smartphone of computer met webcam hebben. De ouders 

kunnen zich aanmelden via onderstaande gegevens. Als dat echt niet lukt, kunt u als docent ook de 

aanmelding doormailen naar dit adres. 
 

Het is belangrijk dat de ouders die mee willen doen redelijk Nederlands spreken: taalniveau A2. Ze 

hoeven geen perfecte volzinnen te maken, maar zij moeten zich mondeling kunnen redden, en zij 

moeten (simpele) briefjes kunnen lezen. Voor iemand die nog inburgert is de cursus (meestal) niet 

geschikt. De cursus is nadrukkelijk géén taalles voor de ouders. Bij twijfel, neem contact op (of laat 

de ouder dat doen).   
 

Informatie: 

• Waar: Online, Skype 

• Wanneer: maandag, 10.15-11.45 (inloop vanaf 10.00, uitloop tot 12.00) 

• Data: 1 november, 15 november, 22 november, 29 november, 6 december, 13 december, 10 

januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, (7 februari uitloop). 

• Aanmelden of vragen:  

o E-mail: e.tetenburg@coherente.nl (vermeld naam ouder, mobiel telefoonnummer 

en leeftijd kind(eren)) 

o Telefoon: 020 699 31 64 

o Website: www.coherente.nl/taalvoorthuis  

• Uiterlijk aanmelden op: 27 oktober 2021. 

https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal/taal-voor-thuis
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Flyer (zoals gebruikt in 2019) 
 

 
 
 
  



 


