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Breaking news
Vlak voor het drukken van het april nummer

van TEAM kregen

wij het bericht dat SC Johnson in Mijdrecht een plaats heeft
veroverd op de Nederlandse lijst van Great Place to Work!
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vorderingen

Wij zijn nog niet uitgeleerd!
Vlnr Achmed Bouri, Hassan Celik,
Celal Yolcuog/u, Adnan Aras,
Chaib Azaraoui, Ellen Vredevoort
milie uit Tsjechië naar Nederland. Ik kan
me dus goed verplaatsen in de situatie
van mijn leerlingen. Ik wil er vooral voor
zorgen dat de les leuk is, dat we plezier
maken. Fouten maken mag, je daarvoor
schamen liever niet. Ik probeer een veilige
en stimulerende sfeer te creëren. Gaat er
een oefening foutloos, dan gaat de vlag
uit. Dat gebeurt steeds vaker. Voor mij is
het supermotiverend om de vooruitgang
te zien in deze groep.'
Zeven collega's

volgen

sinds ander-

half jaar Nederlandse

taalles.

niet

wel

makkelijk,

maar

Het is

leerzaam

De klas van Ellen krijgt elke dinsdagmid-

Vorderingen

dag twee uur les. 'Dat is niet veel. De

De leerlingen vinden het pittig: Neder-

ploegendienst is nog een extra hindernis.

lands is geen makkelijke taal om te leren.

Daardoor kan niet iedereen elke week

Nizam vertelt: 'Ik was 19 toen ik hier

erbij zijn. Behalve twee leerlingen die hier

kwam. Ik ging niet naar school, maar wer-

De cursus Nederlands, die in totaal drie

om de hoek wonen, die komen zelfs dan

ken... Het is dus voor het eerst dat ik les

jaar duurt, wordt gegeven door Ellen Vre-

trouw.'

krijg in deze taal.' Celal vindt zinnen

vertelt zij. 'Dus het zorgvuldig uitspreken

Plezier in de les

waar? Dat leren wij nu. Dat is ontzettend

van Nederlandse woorden en zinnen. Nu

Het doel van de taalles is dat de deelne-

belangrijk in een taal.'

en leuk. 'We willen

niet stoppen!'

maken het moeilijkst. 'Welk woord moet

devoort. 'We zijn begonnen met lezen,'

zitten we in de overgang naar schrijven.

mers hun VCA kunnen halen. Ellen heeft

De groep merkt vorderingen. Erwordt zelfs

Uiteindelijk gaan we naar het bouwen van

ook een eigen doel. 'Ik weet uit eigen er-

al druk qe-srns't, in het Nederlands! Adnan:

zinnen. Dat is het moeilijkst: alles in de

varing hoe het is om Nederlands te leren.

'Ik oefen thuis met mijn kinderen en mijn

goede vorm en volgorde zetten.'

Toen ik tien was, verhuisde ik met mijn fa-

vrouw. Het gaat steeds beter.' Ahmed vult
aan: 'Ik merk dat ik al beter spreek en makkelijker kan lezen op het werk.'
Die vooruitgang werkt motiverend. 'We
leren nieuwe woorden, we leren zinnen
maken. We willen niet stoppen!' aldus een
enthousiaste Chaib, die de sfeer in de
groep treffend samenvat.

