Huis der Taal

Evaluatie deelnemer en vrijwilliger

Hoe gaat ‘t ?

Datum:

Eerst even terugkijken.
Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?

Hoe gaat het met de Nederlandse taal?
Wat gaat nu beter? Wat kan je nu wel?
Wat kan nog beter?

Hoe gaat het in het Nederlands?
Wat doe je in het Nederlands? Met wie praat je Nederlands?
Wat wil je bereiken, wat is je doel? Heb je al stappen gezet?

Hoe gaat het samen?
Lukt het om elke week bij elkaar te komen?
Doen jullie genoeg per keer?
Hoe werken jullie samen?

Hoe gaat het verder?
Wat willen jullie anders gaan doen?
Wat willen jullie gaan oefenen?

Huis der Taal

Handleiding voor de vrijwilliger

Evaluatie deelnemer en vrijwilliger

Hoe gaat ‘t ?

Het is goed om zo nu en dan even stil te staan bij de stappen die de deelnemer
zet en bij hoe je als koppel aan het werk bent.
Hoe gaat ‘t? is daarbij een hulpmiddel om het gesprek te voeren.
Bij de laatste twee punten zal niet elke deelnemer meteen iets inbrengen,
stimuleer de deelnemer hierin. Het is een kwestie van gewenning: elke keer
meer.
Er is ruimte om per punt in steekwoorden iets op te schrijven, zodat jullie er de
volgende keer op terug kunnen komen.
NB Dit is iets tussen jou en je deelnemer, het is niet bedoeld als rapportage aan
Huis der Taal.

Eerst even terugkijken
Kijk samen terug: waar zijn jullie de afgelopen periode mee bezig geweest?
Hadden jullie dat zo gepland bij de start? Of is het een andere kant op gegaan?
Hoe komt dat? Is dat een probleem?

Hoe gaat het met de Nederlandse taal?
Bekijk samen welke stapjes de deelnemer heeft gezet in haar taalvaardigheid,
hoe klein ook!
Wat wil de deelnemer graag nog verbeteren?

Hoe gaat het in het Nederlands?
Bespreek hier wat de deelnemer in het Nederlands doet en welke contacten ze
heeft. Waar komt ze nu wel? Waar liggen nog kansen?
Taal is geen doel maar een middel. Wat wil de deelnemer doen met het
Nederlands? Hoe staat het met dat doel?

Hoe gaat het samen?
Zijn jullie alle twee tevreden over de gang van zaken? Is de verhouding
ontspannen en oefenen goed? Is het contact tussen jullie zoals de deelnemer en
jij hadden verwacht?

Hoe gaat het verder?
Bespreek wat jullie naar aanleiding van dit gesprek anders gaan doen (denk in
ieder geval aan voorgaande punten: taal, contact in het Nederlands en de
bezoeken). Het kan natuurlijk ook zijn dat jullie alle twee tevreden zijn en er niets
anders hoeft.
Wat gaan jullie de komende periode doen? Bespreek de volgende stappen.

