Bijlage Taalmaatje: Voorbereiding kennismaking
De start van een Taalmaatjestraject is een uitgebreid kennismakingsgesprek tussen de maatjes.
Dit gesprek is de basis voor een goede samenwerking. Vertrouwen en wederzijdse interesse is van
groot belang.
Het Taalmaatje stelt vragen maar vertelt ook over de eigen achtergrond. Maak er een wederzijds
gesprek van.
Daarom: Beantwoord de vragen ook zelf! Let op je taalgebruik. Verstaat je taalmaatje alle
woorden?
De onderstaande lijst kan je helpen voor het eerste gesprek.
1. Hoelang woont u in Nederland?
- Waar woont u?
- Hoe is de buurt?

2. Hoe is uw leefsituatie?
- wel of niet getrouwd?
- wel/geen kinderen?
(leeftijd van de kinderen, welke scholen,
Gaat het de kinderen goed)

3. Hoe lang werkt u bij deze organisatie?
- op welke afdeling?
- welke werkzaamheden?
Ook op andere afdelingen gewerkt?

4. Hebt u eerder bij een ander bedrijf
gewerkt?
- bij welk bedrijf?
- op welke afdeling?
- wat heeft u daar gedaan?
- hoe vond u dat?

5. Volgt u wel eens opleidingen?

6. Welke opleidingen heeft u gevolgd
(Nederland en/of land van herkomst)

7. Hoe vindt u uw werk?
(Neem geen genoegen met leuk of goed
of niet leuk,
 vraag erbij waarom het leuk is, wat ze
er leuk aan vinden of juist niet)

8. Wat wilt u leren met het Nederlands?
Schrijven?
Schrijven, hoe zullen we dat doen?
We kunnen dictee doen. Leg dan uit wat een
dictee is.
Je kunt een verhaal laten schrijven of een
opstel. dat kan je dan nakijken en bespreken.

9. Woordenschat vergroten?
Door samen de Spits of de Libelle te lezen
ben je bezig met de woordenschat vergroten.
Je laat de ander lezen en vraagt uit te leggen
wat er beschreven is, of de SW-krant voor
deelnemers, of de huisregels van het
SW-bedrijf.

10. Spreken, uitspraak verbeteren?
Dat betekent dat jullie gesprekken gaan
voeren en je daarbij de uitspraak gaat
verbeteren.

