
De bibliotheek en 

het Taalpunt Nederlands

Introductie voor wie Nederlands leert



Wil jij Nederlands oefenen 

in je vrije tijd? 

Dan is het een goed idee om naar een bibliotheek

in je buurt te gaan. 

Je kan er Nederlands spreken, luisteren, 

lezen en schrijven oefenen. 



Het Taalpunt Nederlands in de 

bibliotheek

Je kan het Taalpunt Nederlands bezoeken.

Dat is een specifieke plaats in de bib voor mensen die 

Nederlands willen oefenen.



Het Taalpunt Nederlands in de 

bibliotheek

Iedereen is welkom.

Je hebt alleen een bibliotheekkaart nodig als je 

iets wil lenen (meenemen naar huis). 



Wat vind je in het Taalpunt 

Nederlands?

▪ boeken om Nederlands te leren

▪ (beeld)woordenboeken

▪ leesboeken in eenvoudige taal

▪ luisterboeken

▪ cd’s met Nederlandstalige muziek

▪ Nederlands gesproken films

▪ kranten in eenvoudige taal

▪ informatieve boeken in eenvoudige taal



Wat vind je in het Taalpunt 

Nederlands?







Wat kan je doen in het Taalpunt 

Nederlands? 

▪ Boeken lezen

▪ Muziek beluisteren

▪ De krant lezen

▪ Nederlands oefenen op de computer

▪ Een rondleiding krijgen

▪ Aan activiteiten deelnemen

http://www.netvibes.com/taalpuntnederlands






Activiteiten in de bibliotheek.

Je kan deelnemen aan verschillende activiteiten 

voor anderstaligen:

▪ een groep om samen te lezen

▪ een groep om te praten

▪ spelletjes spelen

▪ voorleesuurtjes

▪ NT2-lezingen

▪ film of toneel

▪ workshops over ‘schrijven’

▪ …



Wat kan je doen in de bibliotheek? 

Elke zaterdag komen we samen in de bib om Nederlands 

te oefenen. We praten, lezen, spelen, knutselen, … 

samen in het Nederlands. Ieder op zijn eigen niveau. 

Alle anderstalige ouders en kinderen zijn van harte 

welkom.” 

(bibliotheek Diest) 

“



Wat kan je doen in de bibliotheek? 

Anderstaligen die Nederlands willen oefenen zijn 

welkom tijdens het praatcafé. Tijdens deze avonden 

krijgt iedereen informatie over de gemeente. Nadien 

kan je praten, (voor)lezen en taalspelletjes spelen.”

(bibliotheek Ternat) 

“



Wat kan je doen in de bibliotheek? 

Elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur komen we samen in de 

bibliotheek en lezen we boekjes, teksten en poëzie in het 

Nederlands. Er is een samenleesgroep voor beginners en 

één voor gevorderden. Na het lezen in het Nederlands is 

er steeds tijd voor een praatje en een drankje.”

(bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw) 

“



Wat kan je doen in de bibliotheek? 

Anderstaligen zijn zeer welkom in het Taalpunt 

Nederlands voor het lenen van materialen zoals boeken, 

dvd's, cd's, strips, enz.

De bib wil ook een ontmoetingsplek zijn. Je kan 

deelnemen aan een samenleesgroep. Samenlezen 

betekent samen met anderen een tekst of gedicht lezen 

en er over praten, herinneren, genieten.”

(bibliotheek Leuven) 

“



Waar vind je een Taalpunt?

Op nederlandsoefenen.be vind je een overzicht van 

alle bibliotheken met een Taalpunt Nederlands in 

Vlaams-Brabant.

http://nederlandsoefenen.be/vlaams-brabant/event_categories/view/17


Waar vind je een Taalpunt?



Filmpjes

▪ Filmpje Taalpunt (algemeen)

▪ Filmpje Taalpunt Vilvoorde

https://www.youtube.com/watch?v=HAOYWtaIze8
https://vilvoorde.bibliotheek.be/taalpunt


Colofon

▪ Uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant.

▪ Taalpunt Nederlands is intellectueel eigendom 

van Stad Antwerpen.

▪ Redactie: © Nina Vincx

▪ Eindredactie: cel Vlaams karakter

▪ Foto’s: Taalpunten © Sigrid Spinnox

© Bibliotheek Vilvoorde

Alle foto’s bij de getuigenissen van de bibliotheken zijn eigendom 

van de vermelde bibliotheek.

▪ Vormgeving: Tine Fraiponts, communicatiedienst provincie 

Vlaams-Brabant

Met dank aan Liesbet Laureyssens (Stad Antwerpen), Karen Stals 

(vzw ‘de Rand’) en Maarten De Vriendt (Agentschap Integratie en 

Inburgering) en alle NT2-leerkrachten en Taalpuntbibliotheken 

die meewerkten.



Meer info

Provincie Vlaams-Brabant

Vlaams karakter

Provincieplein 1 - 3010 Leuven

016 26 76 78

vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke

gedeputeerde Gunther Coppens

016 26 78 82

kabinet.coppens@vlaamsbrabant.be

mailto:vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

