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Waar kan je extra taallessen 

krijgen? Wat kan je zelf on-line 

doen? 

 

 

 

 

 

 

Taal en Taart - groepslessen 

Een paar mensen zijn naar Zwolle geweest waar de gezamenlijke kerken een project ‘taal en taart’ 

hebben. Er wordt erg ingespeeld op de wensen van de nieuwe Zwollenaren. Ze hebben besloten eind 

mei hiermee in Haarlem te starten. Op de donderdagochtend op de Dijkzichtlaan (flat met nieuwe en 

oude Haarlemmers). Aanvang 10.00 uur. Tot 12.00 uur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Taalsoos - groepslessen 

In de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie 
Carelsenplein 2) is de Taalsoos. Dat is een activiteit 
voor iedereen die samen met anderen wil oefenen 
met praten in het Nederlands. Elke keer bespreekt 
de groep een ander onderwerp, zoals: het nieuws, 
feestdagen in Nederland en muziek. Ze vertellen 
verhalen, delen ervaringen en kijken of luisteren 
naar informatie over het onderwerp. Altijd met een 
kopje koffie of thee. Enthousiaste vrijwilligers 

helpen de groep en beantwoorden alle taalvragen. De Taalsoos is er voor alle taalniveaus. Elke 
tweede en vierde vrijdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur.  
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Babbelbad - groepslessen 

Dutch Language Café, every Thursday at het Badhuis Leidsebuurt (Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem) 

Great coffee, good people, interesting conversations. Accelerate your Dutch language skills the fun 

way! Free admission. Ask for Ruud. He can introduce you and teach you Dutch! 09.00 – 12.00.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTK - groepslessen 

Op dinsdagochtend en donderdag ochtend van 31 juli tot 28 

augustus geeft het INTK taallessen. Opgeven via tel. 06 -

14391645 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nieuwe Wereldhuis - groepslessen 

Het Nieuwe Wereldhuis is er voor asielzoekers, vluchtelingen en 

arbeidsmigranten in Haarlem e.o. Je bent welkom, of je nu wel of geen 

papieren hebt. Het Nieuwe Wereldhuis helpt je met het leven in 

Nederland en je kunt er veel leren. Dat is altijd belangrijk, waar je 

toekomst ook zal zijn. Het Nieuwe Wereldhuis heeft een eigen, veilige plek 

op Nieuwe Groenmarkt 24. Vrijwillige docenten, professionals in hun vak, 

geven in ons eigen lokaal Nederlandse les en computerles. Er zijn groepen 

van verschillende niveaus. Voor de lessen vragen we € 10, per seizoen. 

Ook als je dit niet kunt betalen, mag je meedoen aan de lessen. Voor 

informatie en inschrijvingen Stem in de Stad,  Nieuwe Groenmarkt 22 

Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Taalcoaches Zuid-Kennemerland – individuele les 
De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland werkt in de gemeenten Haarlem, 

Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang. Je krijgt hier een individuele taalcoach, helemaal voor jou 

alleen. Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer in de week  afspreekt met iemand die 

Nederlands aan het leren is. Tijdens die afspraak praten jullie over alledaagse dingen, het leven in 

Nederland, de gewoontes in het land waar je vandaan komt. www.taalcoacheszuidkennemerland.nl/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SamenSpraak – individuele les 

Wilt u beter Nederlands leren spreken? Meer contact in 

het Nederlands? Meer weten over de Nederlandse 

gewoonten en cultuur? Dan is een taalcoach van Gilde 

SamenSpraak misschien iets voor u. Samenspraak is 

bedoeld om u extra oefening te bieden, naast de 

cursus  Nederlands die u ergens anders volgt of gevolgd 

hebt. In Samenspraak oefent u met een vrijwilliger op 

een prettige en leuke manier met de Nederlandse taal. U 

spreekt samen af bij u thuis of bij de vrijwilliger thuis. U vertelt de vrijwilliger wat uw wensen zijn. 

SamenSpraak heeft haar kantoor in het Vrijwilligerscentrum Haarlem, geopend op werkdagen tussen 

11.00-16.00 uur. U kunt bellen of langskomen om een afspraak te maken: Vrijwilligerscentrale 

Haarlem Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem. Bereikbaar via telefoonnummer 023-5314862 of 

email  gilde@vwc-haarlem.nl. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klaar met inburgeren? 

Iedereen die klaar is met inburgeren kan gratis Nederlandse les krijgen bij het Nova College. Er zijn 

wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zie www.novacollege.nl/educatie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Online oefenen en goede sites 

(met dank aan de stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 

www.taalklas.nl 
Een oefenprogramma geschikt voor beginners: leren van  woorden door het kijken naar filmpjes en 
luisteren naar liedjes. Daarna oefenen met die woorden: uitspreken, lezen en schrijven. De woorden 
gaan over het huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, de school, het verkeer, de 
winkel en vrije tijd. 
 
www.wrts.nl 
Altijd en overal leren! Dit is een app voor telefoon en tablet om woordjes te oefenen. U kunt zelf een 
lijst van woorden maken die u wilt leren. Het programma maakt automatisch leuke oefeningen. 
 
www.oefenen.nl 
Het online startpunt voor iedereen die basisvaardigheden wil verbeteren. Er zijn oefeningen voor taal 
maar ook voor rekenen, internetten en  geld. 
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www.juf-hannah.nl 
Hier vindt u lesmaterialen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De werkbladen en spellen zijn 
gemaakt door juffen en meesters die met hun eigen klas een bepaald onderdeel extra wilden 
oefenen of uitdiepen. Dit lesmateriaal is bedoeld als aanvulling op bestaande methodes. 
 
http://wp.digischool.nl/nederlands/oefenen  
Hier kunt u Nederlands oefenen door middel van opdrachten en taalspelletjes om te controleren of u 
alles hebt begrepen. In het rechtermenu kunt u  aanklikken wat u wilt oefenen. 
 
www.2bdutch.nl 
Nederlands leren door het bekijken van filmpjes met ondertiteling (keuze uit Nederlands, Engels, 
Frans. Duits, Spaans, Portugees) om luistervaardigheden te verbeteren, nieuwe woorden te leren en 
informatie over Nederland te verkrijgen. 
 
www.leefenleer.nl/vrijwilliger-worden/leermiddelenwijzer 
Hier vind je een aantal geselecteerde en aanbevolen leermiddelen. Er is onderscheid gemaakt tussen 
leesboeken, leerboeken, methodes, online programma’s en apps. Kies met behulp van de filters het 

meest geschikte leermiddel om mee aan de slag te gaan.    
 
www.nt2taalmenu.nl  
Wilt u Nederlands leren? Of oefenen voor het inburgeringsexamen? Of voor het Staatsexamen I of II? 
Dan is nt2taalmenu.nl dé website voor u! Er zijn oefeningen voor alle niveaus. 
 
 
Dit overzicht is gemaakt door: 
Haarlem Mozaïek 

m  06 51563059 

e  haarlemmozaiek@ziggo.nl 
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