
 

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 spelletjes spelen. Daarnaast is er ook aandacht voor meer 

praktische zaken zoals: hoe werkt de school/opvang, hoe kan ik helpen op school/opvang en hoe 

vind ik informatie over de school/opvang en wat zijn eigenlijk verantwoorde tussendoortjes?  

 

Vanaf 2018 is Taal voor Thuis meermaals aangeboden. De deelnemers aan deze cursussen 

waren bijzonder enthousiast en gaven allen aan veel geleerd te hebben. Sommigen van hen zijn 

inmiddels betrokken bij de overblijf of de ouderraad. In het najaar van 2022 bieden we twee 

reeksen Taal voor Thuis aan, voor ouders van kinderen van 2-5 jaar (opvang en kleuterklas) en 

voor ouders van kinderen van 6-12 jaar (groep 3-8). 

 

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).  

 

Informatie 

• 10 lessen (niet in de schoolvakanties), van 31 oktober 2022 – 16 januari 2023. Bij 

onvoldoende aanmeldingen wordt de startdatum verschoven.  

• Voor ouders van kinderen van 2-5 jaar: maandag 10.15-11.45 uur 

• Voor ouders van kinderen van 6-12 jaar: maandag van 13.15-14.45 uur 

• De cursus is online (via Skype) 

• Deelname is gratis 

• Deelnemers moeten minimaal ongeveer taalniveau A2 hebben 

• Het is mogelijk aan beide programma’s (2-5 en 6-12) mee te doen. De deelnemer moet 

wel gemotiveerd zijn voor deze extra inspanning. 

• Aanmelden: bij Elvera Tetenburg (Stichting Coherente, e.tetenburg@coherente.nl of 020-

6993164). Ouders kunnen zichzelf aanmelden, maar een leerkracht of andere betrokkene 

mag ook een voorzetje geven. Na aanmelding volgt een korte telefonische intake.  

 

Verzoek 

Wij vragen u deze informatie te delen met uw personeel (leerkrachten, pedagogisch medewerkers 

en andere ondersteunende medewerkers). Zij kunnen ouders op de cursus wijzen.  

Daarnaast is het fijn als u de flyer kunt delen in op uw facebookpagina of in een nieuwsbrief en 

op kunt hangen in uw gebouw. 

 

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op! De contactpersoon voor Taal voor Thuis is 
Elvera Tetenburg. 
E-mail: e.tetenburg@coherente.nl   
Telefoon: 020-699 3164 
www.coherente.nl/taalvoorthuis  
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