Durven spreken

50 activiteiten om talen te oefenen
 Doe mee aan een conversatietafel met je collega’s.
 Zoek een ”Patati” op Patatifed.be.
 Speel met je collega’s het spel van de uitdagingen.
 Organiseer een middagpauze met gezelschapsspelletjes..
 Vertel aan mensen rond jou dat je Nederlands of Frans wil oefenen.

Meer spreken
 ‘De taal van de dag’: spreek op bepaalde dagen enkel Nederlands en op andere dagen enkel Frans met je collega’s.
 Organiseer een tweetalige teamactiviteit.
 Word toerist: ga op dagtrip of citytrip naar een Vlaamse of Waalse stad.
 Maak taalzones ”NL/FR only”.
 Organiseer elke week een tweetalige lunch, ontbijt of afterwork.
 Speel ’Uitdrukkinen - Expressions’ op Patatifed.be.
 Doe wat je graag doet ook eens in de andere taal: sport, een culturele activiteit, een hobby, …
 Bezoek eens een museum of een tentoonstelling met je collega’s. Spreek tijdens het bezoek alleen de andere taal.

Uitspraak oefenen

 Imiteer de uitspraak, de klemtoon en de intonatie van je collega’s.
 Oefen je uitspraak met demo.acapela-group.com.
 Neem je eigen stem op met je smartphone, met de app Easy voice recorder of via audacity.sourceforge.net.
 Neem de uitspraak van je collega op met de app Easy voice recorder of via audacity.sourceforge.net, beluister de
opname en imiteer wat je hoort.

Telefoneren

 Maak een memofiche met sleutelzinnen voor aan de telefoon en gebruik die als je moet telefoneren.
 Zoek een telefoonpartner en bel hem 1 keer per week op.
 Speel het spel ’Hoe zeg je het aan de telefoon?’ op Patatifed.be.

Schrijven

 Hou je mails in de andere taal bij en leg je eigen verzameling van voorbeeldmails aan.
 Maak een memofiche met sleutelzinnen voor het schrijven van e-mails.
 Zoek een mailpartner die je mails wil nalezen en verbeteren, of die je e-mailcollectie kan aanvullen.
 Zoek een onlineforum in de andere taal over je hobby of een onderwerp dat je interesseert.

Luisteren
 Luister naar een audioboek op Bookdoreille.com of Radioboeken.be.
 Luister op de trein, in de auto of tijdens het werken naar de radio in de andere taal.
 Volg een tv-programma in de andere taal.
 Kijk met je collega's naar het middagjournaal in de andere taal, afwisselend Nederlands en Frans.
 Organiseer een dvd-beurs en wissel dvd’s uit met je collega’s.
 Bekijk een film in de andere taal en gebruik eventueel ondertitels.
 Luister aandachtig naar gesprekken tussen twee of meerdere Nederlandstaligen of Franstaligen.
 Beluister liedjes in de andere taal en vind de tekst op Lyricstraining.com.

Grammatica oefenen
 Plan een vast moment in de week om je grammatica te oefenen met Taalblad.be of met Leconjugueur.fr.
 Elimineer je fouten met de app van Het groene boekje of Le conjugueur op je smartphone.
 Test je niveau van de andere taal op Wallangues.be.
 Maak een mindmap met een grammaticaregel die je wil oefenen.

Lezen
 Lees het intranet van je organisatie in de andere taal.
 Zet de instellingen van je computer of je smartphone in de andere taal.
 Volg Patatifed op Facebook.
 Volg een Nederlandstalige of Franstalige artiest, politicus, organisatie, … op Facebook of Twitter.
 Lees de krant Metro in de andere taal.
 Lees een tijdschrift in de andere taal: Flair, Humo, Knack, Feeling, Femmes d’aujourd’hui, Gaël, Courrier
International, …
 Schrijf je in op nieuwsbrieven in de andere taal van je favoriete winkels, websites of organisaties.
 Organiseer met je collega’s een boekenbeurs en wissel Nederlandstalige en Franstalige boeken uit.

Woordenschat uitbreiden
 Leer 5 nieuwe woorden per dag met Anki of Wrts en gebruik ze zo vaak mogelijk.
 Maak een woordkalender en leer elke dag een nieuw woord.
 Maak een tweetalige fiche met je professionele woordenschat en leg die op je bureau zodat je ze actief kan
gebruiken.
 Label je bureau of je materiaal: plak post-it’s en noteer er de Nederlandstalige of Franstalige woorden op.
 Maak een lijst met nieuwe woorden die nuttig zijn voor jou.
 Zoek de vertaling van woorden die je niet kent op Mymemory.translated.com.
 Speel met de app ’4 beelden, 1 woord’ – ‘ 4 images, 1 mot’.
 Test de app van Google Translate: fotografeer woorden die je niet begrijpt en ontvang onmiddellijk de vertaling.

