Onderstaande instellingen
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Meierijstad-VEGHEL

moeite met...

?

lezen
schrijven
rekenen
computeren

Beter leren lezen, schrijven, rekenen en
werken met de computer
In Nederland hebben veel 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.
Hiervoor zijn in Meierijstad en met name Veghel verschillende
cursussen.
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.
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden of wil je eerst meer
informatie? Bel of mail met Mieke Pepers:

•

mieke.pepers@ons-welzijn.nl, 06 14 34 24 35

Of kom naar “ONS inloop” bij het PieterBrueghelhuis,
Middengaal 25 op woensdagochtend 10.00-12.00 uur.

Cursusaanbod
Leren? Gewoon Doen!
Beter leren lezen en schrijven voor mensen die Nederlands spreken.
maandagavond
18.30-21.00 uur
dinsdagavond
18.30-21.00 uur
donderdagochtend
09.00-11.30 uur
Taalcafé
Het goed leren spreken van de Nederlandse taal voor mensen die
dit moeilijk vinden. Deze activiteit kost €2,- per keer.
dinsdagochtend 09.00-10.30 uur
donderdagmiddag
13.30-15.00 uur
Lees -en Schrijfkring
Same literaire boeken in eenvoudig Nederlands lezen en samen
schrijven over verschillende onderwerpen.
dinsdagavond
19.00-21.00 uur
vrijdagochtend
9.30.-12.00 uur
Computerlessen
Omgaan met Windows 10, office pakket, omgaan met Internet en
email. Start van de cursus na intake-gesprek. De kosten zijn €20,per lesblok van 4 weken. LET OP! Deze cursus vindt plaats in het
Pieter Breughelhuis, Middengaal 25 te Veghel.
Maandagmiddag

Alle activiteiten vinden plaats in het Taalhuis, de bibliotheek,
Markt 1 Veghel.
Er zijn ook nog cursusses NT2 A0-A1, A1-A2 en alfabetisering.

14.00-16.00uur

Klik en Tik
De cursus Klik en Tik helpt om beter te kunnen werken met de
computer. Meer informatie: www.bibliotheekveghel.nl
CURSUS DIGISTERKER
Leren je hoe je een DigiD kunt aanvragen en hoe te gebruiken .. Meer
informatie: www.bibliotheekveghel.nl

