
 
Scholingsdag Taal aan Zee op maandag 23 oktober 2017 

Aanmeldformulier workshop(s) 
 

 
Naam: _____________________________________________     Functie: _________________________________ 
 
 
9.00 – 9.30 uur Inloop  
9.30 – 12.30 uur Ochtendprogramma - Ronde 1 
Keuze uit de volgende workshops: 
A. “Effectief leren” door Udo Ras van U.R. Coaching 
Let op: voorwaarde voor het meedoen aan deze ochtendronde is dat je het middaggedeelte van deze 
training ook volgt. 
B. “Schoolse vaardigheden” door Peter van Gils van Taal aan Zee 
C. “Voorzeggen of uitleggen?” door Charlotte Amesz van NT2Spraak 
D. “Oefenen met spreekvaardigheid” door Annabelle Lock van Taal aan Zee  
E. “Grenzen stellen door Robert te Pas van Transparant Communicatie 
 
Mijn voorkeur voor drie workshops van 1 (eerste keus) naar 3 (derde keus): 
Keuze uit A t/m E (ochtendprogramma – ronde 1) 
1e keus: 
 
2e keus: 
 
3e keus: 
 
 
12.30 – 13.30 uur Lunch  
13.30 – 15.15 uur Middagprogramma – Ronde 2 
Keuze uit de volgende workshops: 
F.  Vervolg “Effectief leren” door Udo Ras van U.R. Coaching 
Let op: voorwaarde voor het meedoen aan dit vervolg is dat je het ochtendgedeelte van deze training 
ook gevolgd hebt. 
G. “Interculturele communicatie” door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen 
H. "Culturele kenmerken en achtergronden Eritrea" door Daniel Grmazion van St. Lemat 
I. “Samen praten om Nederlands te oefenen: waarover en hoe dan?”  door Inge van der Schoot 
van Taal aan Zee en Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag  
J. “In gesprek met een vluchteling” door Akram Beiramvand 
K. “Creatief schrijven” door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer 
 
Mijn voorkeur voor drie workshops van 1 (eerste keus) naar 3 (derde keus): 
Keuze uit: F t/m K (middagprogramma - ronde 2) 
1e keus: 
 
2e keus: 
 
3e keus: 
 



 
 
 
 
15.30 – 17.30 uur Middagprogramma – Ronde 3 
Keuze uit de volgende workshops: 
L. “Praten over stress” door Renato van der Geld en Audrey Wijks van Indigo Preventie 
M. “Interculturele communicatie” door Yvonne van der Pol van Luz azul trainingen (dezelfde 
workshop als in ronde 2) 
N. “Voorlichting Bibliotheek Den Haag” door Annemie Konings van Bibliotheek Den Haag  
Let op: deze voorlichting duurt tot 16.30 uur. 
O.  “Basisworkshop Taal (aan Zee-)maatjes” door Annemarie Koenhen van Taal aan Zee 
Let op: deze workshop duurt tot 18.00 uur. 
P. “Creatief schrijven” door Adri Westmaas van Schrijvend Wijzer (dezelfde workshop als in 
ronde 2) 
Q.  Materialenmarkt 
 
Mijn voorkeur voor drie workshops van 1 (eerste keus) naar 3 (derde keus): 
Keuze uit: L t/m Q (middagprogramma - ronde 3) 
1e keus: 
 
2e keus: 
 
3e keus: 
 
 
17.30 -18.30 uur  Borrel 
 
We sluiten de scholingsdag af met een drankje en informele uitwisseling (kantine). 
 
Aanmelden 
Graag uiterlijk donderdag 5 oktober je aanmelding inleveren bij Eric, Peter (docentenkamer) of 
Annabelle (kamer 114). Of je mag het mailen aan info@taalaanzee.nl. 
 
Je bent uiteraard de hele dag welkom, maar je kunt ook kiezen voor één of twee rondes. 
Je ontvangt nog een bevestiging met de indeling van de workshops. 
 
 

mailto:info@taalaanzee.nl

