Taal leren in de bibliotheek
NT2-Sites om zelf te oefenen met Nederlandse taal en
meer.
Op de computers in de bibliotheek kan je gratis oefenen. Hoe? Vraag bij de balie!
1. Oefenen.nl = veel taal oefenprogramma’s
Deze site staat gratis op internet : www.oefenen.nl
a. Basis inburgering - NT2: niveau 0 - A1
1.500 Woorden leren tot taalniveau A1. Met hulp in
het Nederlands, Turks, Spaans, Russisch, Portugees, Engels, Chinees en
Arabisch.
b. Taalklas.nl 1 - NT2: niveau 0 - A1
Je oefent 500 woorden. Kijk filmpjes en liedjes met de woorden. Daarna oefen
je met die woorden (uitspreken,lezen en schrijven). De woorden gaan over het
huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, op school, het verkeer,
de winkel en vrije tijd. De lessen gaan van makkelijk naar moeilijk.
c. Taalklas.nl 2 - NT2: niveau 0 - A1
Vervolg op Taalklas.nl 1. De lessen zijn moeilijker. Je leert woorden, zinnen.,
en oefent lees- en schrijfvaardigheid. Bij elk hoofdstuk horen twee filmpjes
met gesprekken waarin die woorden en zinnen voorkomen. De twee films
vormen samen een verhaal. In elk hoofdstuk worden 20 nieuwewoorden
geleerd en ongeveer 10 vraag-antwoord zinnen. De lessen gaan van
makkelijk naar moeilijk.
d. Taalklas.nl 3 - NT2: niveau A1
Vervolg op Taalklas.nl 2. Je leert 300 nieuwe woorden en zinnen. Je werkt
aan spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid, woordenschat, grammatica, spelling en uitspraak. Elk
hoofdstuk begint met een animatie over een thema. De lessen gaan van
makkelijk naar moeilijk. Taalklas.nl 3 is een goede opstap naar de Lees en
Schrijf!-programma’s.
Bij Taalklas.nl 3 hoort de app Taalklas.nl Plus. Je kunt de app gratis
downloaden in de App store of Google Play Store. Met de app kan je
spelletjes doen om woorden te oefenen.
e. Lees en Schrijf! Het leesplankje - NT2: niveau A1
Leer en oefen Nederlandse klanken, letters en woorden. Met memoryspel
over beelden en woorden. Je ziet hoe de klanken in de mond gevormd
worden.
f. Oefen Lingo - beginnersniveau = NT2: niveau A1
Voor taalvaardigheid. Leer woorden herkennen, spellen, hoe woorden in
elkaar zitten en welke letters achter elkaar kunnen.
g. Station Nederlands - NT2: niveau A1
Oefenprogramma. Luister naar gesprekken en maak oefeningen met woorden
en zinnen. Je kunt woorden opzoeken in het woordenboek en luisteren naar
de uitspraak van woorden.
h. Meer programma’s voor als je de Nederlandse taal beter kent:
Programma’s voor rekenen, gezondheid, computeren, en meer over taal lezen
en schrijven.

2. Open leercentrum
Deze site staat gratis op internet. www.openleercentrum.com
Klik op “NT2” voor allerlei programma’s (inburgering, woorden leren,
spreken, lezen, luisteren, grammatica, schrijven, staatsexamen) . Ook
kan je leren solliciteren, rekenen, enz.
3. Braint
Oefeningen met spelling en grammatica voor NT2 Staatsexamen 1.
4. De Slimme Nieuwslezer = krant
Dit is een krant op de computer. Iedere dag staat het nieuws van vandaag
erin. Met uitleg van moeilijke woorden. En oefeningen om beter te leren
lezen, begrijpen en schrijven. Voor moeilijke woorden zijn er vertalingen in
de door de cursist gekozen taal. Met je inlogcode kan je ook thuis op de
computer deze krant lezen.
5. Van Dale Woordenboeken
In het Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Duits
6. Steffie.nl
Deze site staat gratis op internet. www.steffie.nl
Leer meer over: internet bankieren, omgaan met geld, DigiD, gezondheid,
OV-chipkaart
7. Theorie.nl
Oefenen voor theorie-examen auto, motor of bromfiets.

Handige gratis Apps:
Taalklas.nl Plus : spelletjes om de woorden te oefenen.
Google translate : vertaal uit je eigen taal in het Nederlands. Of andersom.
Het woord wordt getoond en gesproken.

In de bibliotheek:
in de kast “Nederlands leren”, ook om te lenen:
-makkelijke leesboeken
-oefenboeken, soms met cd
-woordenboeken
-taalspelletjes
- Start-krant
Op de multitouchtafel:
Taalspelletjes. Ook leuk om samen te spelen.
Vragen over taal? Wil je taalles? Zoek je een taalmaatje,
een leescafé of meeleesclub?
Bel: 035-6973003
Mail: digitaalhuis@gooisebibliotheken.nl
Juli 2018

