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Nieuwsbericht Centraal – 27 mei 2021 

 

Heropening Taal aan Zee Centraal 
De heropening is een feit. Vanaf 7 juni worden er weer lessen gegeven op de Wegastraat! Wij 

kijken ernaar uit om jullie te zien.  

 

Voorafgaand aan de heropening 
De lessen vinden plaats volgens het rooster in de bijlagen. Let op! Sinds het vorige bericht 

hebben we nog wat aanpassingen moeten maken. Het kan dus zijn dat de starttijd of het lokaal 

van jouw groep is gewijzigd.  

 We verzoeken jullie vriendelijk om komende week de cursisten (nogmaals) te informeren 

over de lessen op de Wegastraat. Hoe laat start de les en in welk lokaal? En voor de cursisten 

die nog niet eerder op school zijn geweest; hoe kom je bij de Wegastraat?  

 Besteed ook aandacht aan de coronamaatregelen (zie bijlagen). Deel de brief en 

coronamaatregelen voor cursisten met je groep en bespreek de informatie tijdens de les.  

 In ons vorige bericht hebben we de docenten spreekvaardigheid gevraagd om aan ons door 

te geven waar je bent gebleven (welk boek/thema/hoofdstuk, welke bladzijde). Dit in verband 

met de voorraad boeken. Voor wie dit nog niet heeft gedaan. Geef dit a.u.b. zo snel mogelijk 

door aan Eva.  

 Vriendelijk verzoek om na de laatste les van mei weer je ingevulde presentielijst in te 

leveren bij het bureau (info@taalaanzee.nl). Je krijgt vóór 1 juni de lijst voor komende 

maand toegestuurd.  

 

Praktische zaken met betrekking tot het lesgeven op de Wegastraat 
We doen er alles aan om de start van de lessen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 

Tijdens de eerste lesweek staat er iemand van het bureau bij de ingang om de cursisten op te 

vangen en (waar nodig) de weg te wijzen. Ook is er altijd één van de coördinatoren aanwezig 

voor vragen. 

 De groepsbakjes met presentielijsten én Whiteboardstiften zijn weer te vinden in de 

docentenkamer. Koffie en thee (alleen voor docenten!) staat klaar in de gang tegenover de 

docentenkamer.  

 Kom de eerste les ruim op tijd en log zeker een kwartier voor aanvang in op de computer in 

je lokaal. Dit in verband met updates. Heb je problemen met inloggen of een vraag over het 

Smartboard? Loop dan even binnen bij Fatma in kamer 2C04 (of 2C08). Ook als je nog niet 

eerder op de Wegastraat hebt lesgegeven, kun je bij haar terecht voor je inloggegevens.  

 Wil je wat uitgebreidere instructie over het Smartboard? Neem contact op met Dirk Kuilman, 

docent ICT: d.kuilman@taalaanzee.nl. Hij maakt dan een afspraak met je om een keer te 

oefenen. Zie ook de bijlagen voor de handleiding. 

 Voor het bijhouden van de presentie gelden nu de volgende afspraken: 

- Als je lesgeeft op de Wegastraat, vul je de lijst in op papier (in je groepsmapje).  

- Als je online blijft lesgeven, dan stuur je de lijst aan het einde van de maand weer per  

e-mail naar het bureau.  

- Geef je deels online les? Dan mail je aan het einde van de maand de ingevulde 

presentielijst met daarop de online dagdelen naar het bureau. Of je noteert de presentie 

van de vorige online les op de groepslijst als je de eerstvolgende keer op de Wegastraat 

bent.  
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 Voor praktische zaken tijdens het lesgeven op de Wegastraat (bv. kantoorartikelen nodig of 

bij vragen/opmerkingen over je lokaal), kun je terecht bij het bureau tegenover de receptie.  

 Als je een kopieeropdracht hebt, dan kun je mailen naar het bureau of het daarvoor 

bestemde briefje (vensterbank docentenkamer) invullen en bij het bureau inleveren. Houd 

rekening met een aanvraagtijd van twee weken. Je mag natuurlijk ook zelf kopiëren (ruimte 

naast de receptie).   

 

 

Personeelszaken 
 

Cursistenbegeleiding en vertrek Marlon 
Marlon heeft besloten om per 15 juli te stoppen als vrijwilliger bij Taal aan Zee. We zullen haar 

kennis, inzet en enthousiasme gaan missen! Ze zal haar werkzaamheden als cursistenbegeleider 

rustig afbouwen. We verwachten tijdens de vrijwilligersborrel op een passende wijze afscheid 

van Marlon te nemen.  

 Vanaf nu houdt ze zich niet meer bezig met het verwerken van wijzigingen van cursisten in 

de niveaugroepen. Die verzoeken kun je rechtstreeks naar Eva mailen.  

 De komende weken zullen Margot en Marlon allebei weer gesprekken voeren met alle 

docenten om de groepen weer op cursistniveau door te spreken.  

 

Vacature cursistenbegeleiding en gastheer of –vrouw 
Lijkt het je leuk om als medewerker cursistenbegeleiding en -administratie (vrijwilligersfunctie) 

aan de slag te gaan? Of ken je iemand die interesse heeft? Zie de vacature in de bijlagen. Voor 

vragen kun je contact opnemen met Eva.  

 

Om de (her)opening op de Wegastraat in goede banen te leiden, zijn we ook nog op zoek naar 

gastheren of –vrouwen. Dat is een leuke functie voor cursisten om de taal te oefenen. Geef je 

les aan een groep A2 of hoger? Bespreek de vacature (in de bijlagen) in je les.  

  

Eric 
Namens Eric willen we jullie allemaal hartelijk danken voor de mooie brieven, kaartjes en de 

bijdrage aan de krant voor hem. Hij waardeert jullie betrokkenheid enorm.  

 

Deelname onderzoek gemeente 
Voor een onderzoek naar het vertaalbeleid wil Gemeente Den Haag interviews afnemen met 

een aantal cursisten en vrijwilligers. De interviews gaan over de contacten met de gemeente, 

behoefte aan meertaligheid en mogelijke oplossingen. Zouden jullie de brief met de cursisten 

willen delen?    

 

 

Graag tot ziens! 

Peter, Inge, Eva  


