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schrijven
rekenen
computeren

Beter leren lezen, schrijven, rekenen en
werken met de computer
In Nederland hebben meer dan twee miljoen mensen moeite
met lezen, schrijven en/of rekenen.
Ook werken op de computer, zoals mailtjes sturen of iets opzoeken op internet, vinden veel mensen moeilijk.
Hierdoor is het lastig om mee te doen met de maatschappij.
Voor deze mensen is in samenwerking met de gemeente het
Taalhuis Schijndel opgericht.
Hier kun je terecht met alle vragen over taal. Het Taalhuis weet
welke cursussen en taalactiviteiten er in Schijndel worden aangeboden.
In de cursussen oefen je samen met andere mensen om beter te
worden in de dingen waar jij moeite mee hebt.
Dat gebeurt op jouw niveau en in jouw tempo.
Zou je graag als taalvrijwilliger aan de slag willen, dan zoeken we
graag met je naar een geschikte plek. Ook dan bent je welkom
op het spreekuur van het taalhuis.
Wil je je aanmelden of wil je eerst meer informatie?
Bel of mail met Inge Schouwink:

i.schouwink@welzijndemeierij.nl

Kom langs op het open spreekuur op woensdagochtend
van 11.00 uur—12.00 uur of maak een afspraak 0735441400.

Het Taalhuis kun je vinden bij Welzijn De Meierij Steeg 9 F.

Cursusaanbod: Steeg 9 Schijndel
Beter leren lezen en schrijven
Leren lezen en schrijven voor mensen die goed Nederlands spreken.
maandagmiddag
13.30-16.00 uur
donderdagavond
19.00-21.30 uur
Taalcafé
Het goed leren spreken van de Nederlandse taal.
maandagochtend
09.00-10.30 uur
Leeskring
Samen (literaire) boeken in eenvoudig Nederlands lezen.
zaterdagochtend
10.30—12.00 uur
Nederlands voor Polen:
Cursus Nederlands op 2 niveaus voor Poolstaligen.
Engels
Basis cursus Engels
Computer cursus op drie niveaus
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring hebben
met de computer maar hier wel mee willen gaan werken.
Cursus I pad
In vier lessen worden de basisvaardigheden van de I pad uitgelegd.
Nieuwscafé:
Elke derde donderdag van de maand is er een nieuwscafé. Het
nieuwscafé is voor iedereen die het gezellig vindt om samen het
nieuws uit Schijndel en omstreken te lezen en te bespreken. We
doen dit in eenvoudige taal

Bibliotheek Hoofdstraat 90 Schijndel

Hier kunnen (met een bibliotheekpas) leesboeken in eenvoudige
taal geleend worden. Er zijn ook materialen om de Nederlandse
taal te oefenen. In de bibliotheek kunnen alle boeken gelezen
worden.
Digi sterker:
De Digisterker cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe
ze via internet gebruik kunnen maken van diensten van de overheid. Deze cursus is bestemd voor mensen die met internet kunnen omgaan. Aanmelden bij bibliotheek Schijndel.
.

