Taalkaart NT1
al het taalaanbod in Nieuwegein om
te oefenen met lezen en schrijven

Voor mensen die in Nederland zijn geboren
én voor mensen die al heel lang in Nederland wonen

In de bibliotheek:
•

Taalbrigade NT1
Oefenen met lezen en schrijven
Kom langs en vraag naar Gina

•

Taalbrigade@work
Oefenen met lezen en schrijven om (vrijwilligers)werk te vinden
Kom langs in de bieb op dinsdag van 9.30–11.45 uur

•

Digibrigade
Oefenen met computers en digitale vaardigheden
Kijk in de websiteagenda voor tijden: detweedeverdieping.nu/agenda
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Ook in (de omgeving van) Nieuwegein:
TaalGein
Op TaalGein.nl vind je allerlei informatie over
lezen, spreken en schrijven van taal
in Nieuwegein.
Scan de code om naar de
website te gaan:
Prago
Praktisch gericht onderwijs: taal, lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden. Voor
volwassenen die moeite hebben met leren.
Lestijden
Maandag 19.00-21.00 Brinkwal 3, tweede etage
Dinsdag 13.30-15.30 Bibliotheek De tweede
verdieping
Donderdag 09.00-11.00 Bibliotheek De tweede
verdieping
Meer informatie en aanmelden:
Brunhilde Wijlaars,
06 - 42107743 of brunhilde.wijlaars@prago.nl.
NL Educatie Nieuwegein
Taallessen
Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
030 - 3031234
info@nleducatie.com

Taalhuis
Kennispartner en platform in regio
Lekstroom rondom basisvaardigheden,
laaggeletterdheid, NT1 en NT2.
Het Taalhuis biedt doorlopend o.a.:
- Basistrainingen voor taalvrijwilligers
- Workshops ‘’Herkennen & doorverwijzen bij
Laaggeletterdheid” en “Eenvoudig
Communiceren” voor professionals en
vrijwilligers in het sociale domein
- Intake en advies door ervaren docent om
NT1-ers naar passend aanbod op weg te helpen
Contact en aanmelden via:
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl
Meer info en actuele data:
www.taalhuislekstroom.nl
Open Leer Centrum (OLC)
Traject van 20 weken ter versterking van
zelfvertrouwen en taalniveau (A0 – A1) voor
(semi)analfabete taalleerders die niet (meer)
inburgeringsplichtig zijn.
Dinsdag 09.30 - 11.00 uur | vrijdag 09.30 - 12.00
uur
Aanmelden via:
nieuwegein@taalhuislekstroom.nl

ervaringsverhaal

Wat betekent het om laaggeletterd te zijn?
Hieronder lees je het verhaal van Agnes.

‘Mijn eigen boek’

Agnes van den Bergh uit Nieuwegein schreef een mooi boek over haar
familie: De jonkvrouw achter de schillenkar. Je kunt het lenen in de bieb. Heel knap,
want Agnes had vroeger moeite met lezen en schrijven.
“Ik was als kind veel ziek”, vertelt Agnes. “Soms kon ik maanden niet naar school.
Ook had ik dyslexie. ‘Ga jij maar achter in de klas zitten tekenen’, zei de juffrouw
tegen mij. ‘Want leren kun jij toch niet.’
Terwijl Agnes juist heel veel van leren houdt. Gelukkig heeft ze veel talenten. Ze kan
goed met paarden omgaan. Ze kan ook heel mooi dansen.
Dat geeft haar veel vertrouwen in zichzelf. Toen ze volwassen was, ging ze weer naar
school. Zo leerde ze beter lezen en schrijven. “Nu durf ik nog meer”, vertelt Agnes
trots. Ze schreef zelfs een boek. “De bieb zette mij aan mijn boek af te maken.
Een vrijwilliger moedigde mij aan. Maar het is mijn verhaal!” Agnes straalt.
Kom naar de bieb of bel naar 030 - 604 58 34 wanneer je ook beter wil lezen en
schrijven.
Scan deze code om meer
te weten te komen over
laaggeletterdheid
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Bij de bieb kun je terecht voor...

In Nieuwegein wonen meer dan 8.500 mensen die
moeite hebben met lezen en schrijven. Hier hebben ze
last van in het dagelijks leven. Misschien geldt dit voor
jou, je buurvrouw, man of beste vriend. Gelukkig zijn
er veel manieren om te oefenen met lezen en
schrijven!
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MEER INFO:
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
taal@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.

