Taalkaart Nijkerk
Formulieren invullen, de post lezen, mailen, voorlezen aan de kinderen,
mededelingen lezen op het werk…… Vindt u dit moeilijk? U bent niet de enige! Er
zijn veel meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven dan u denkt,
ook in Nijkerk.
Bent u op zoek naar iemand die u kan helpen met het spreken, lezen of schrijven
van de Nederlandse taal? In Nijkerk zijn verschillende mogelijkheden om uw
Nederlands te verbeteren of op peil te houden.

Eenvoudige boeken
Voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven in het Nederlands,
is in de bibliotheek van Nijkerk een collectie met eenvoudige boeken voor
jongeren en volwassenen. Er staan oefenboeken, kijkboeken en leesboeken. Ook
ligt er een eenvoudige krant.

Oefenen met de computer
Zelf oefenen met behulp van de computer? Ga naar www.oefenen.nl, vraag een
account aan en werk zelf aan uw taal. Het programma “Lees en schrijf!” is voor
als Nederlands uw moedertaal is. U kunt “Taalklas” gebruiken als u anderstalig
bent. U kunt de programma’s gratis gebruiken in de bibliotheken van Nijkerk en
Hoevelaken.

Conversatiegroep
Bent u ingeburgerd, vrouw en wilt u graag Nederlands blijven praten? Kom dan
eens naar een bijeenkomst van de conversatiegroep van Vluchtelingenwerk.
Deze groep komt iedere week op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur
bij elkaar in de bibliotheek. De groep wordt begeleid door vrijwilligers.
Aanmelden is niet nodig.


Taalcursus
ROC Landstede verzorgt de cursus Nederlands als tweede taal. Voor anderstalige
vrouwen wordt een taalcursus gegeven in de bibliotheek van Nijkerk, op
donderdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur. Voor Turkse vrouwen wordt een
taalcursus gehouden in basisschool De Koningslinde, Larixlaan 86 in Nijkerk. Bij
ROC Landstede in Harderwijk worden ook taallessen gegeven, zowel overdag als
’s avonds. Er zijn taallessen voor mensen van Nederlandse- en voor mensen van
niet-Nederlandse afkomst. Voor een intakegesprek kunt u bellen met 0888507857.

Taalcursus
De Volksuniversiteit verzorgt een cursus Nederlands voor anderstaligen. Vanaf
23 september 2015 tot maart 2016 wordt er een cursus voor beginners en een
cursus voor gevorderden aangeboden. De cursussen worden gegeven in het
VMBO-gebouw van het Corlaer College, Ds. Kuypersstraat 3. Aanmelden kan via
de website www.vu-nijkerk.nl. Een cursus kost € 180,- per seizoen.

Taalmaatje
Met een vrijwillig Taalmaatje van Humanitas oefent u op een ontspannen en
gezellige manier. Het Nederlands wordt in de dagelijkse praktijk geoefend. U
kunt samen activiteiten ondernemen, zoals een bezoek aan de markt, de
bibliotheek of de gemeente. Ook kunt u hulp krijgen bij het maken van uw
huiswerk, als u met een opleiding bezig bent. U leert in uw eigen tempo.
Aanmelden voor taalondersteuning kan via: taalmaatjes.nwveluwe@humanitas.nl
of via 06-36538438.

VoorleesExpress
De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen van
2 tot 8 jaar te stimuleren. Een vrijwilliger van de bibliotheek komt 20 keer bij
een gezin thuis. Zij leest voor aan de kinderen en doet taalspelletjes met hen. Ze
geeft tips aan de ouders voor het voorlezen en het vertellen van verhalen.
Aanmelden kan in de bibliotheek, via telefoon: 033-2450014 of via email:
nijkerk@voorleesexpress.nl.

TSP
TaalSteunPunt Rehobothschool
Heeft u moeite met het lezen en begrijpen van post van school? Of wilt u graag
uw kind beter kunnen helpen met zijn of haar huiswerk? Kom dan naar het
TaalSteunPunt in de Rehobothschool. Een gecertificeerde docente geeft daar
Nederlandse les. Zij helpt u om bijvoorbeeld nieuwsbrieven van school beter te
begrijpen. Uw kinderen van 2 t/m 4 jaar kunt u meenemen. Het TaalSteunPunt
heeft een apart programma voor peuters. Hierbij wordt aan hun taalontwikkeling
gewerkt. U bent iedere woensdag welkom vanaf 8.30 uur in de koffiekamer.
Aanmelden is niet nodig. Het adres is: Brink 43a in Nijkerk. Contactpersonen zijn
Henriëtte ten Napel (NT2-docente, 06-24557656) en Fatima Laghmouchi (HBOsociaal agogisch werker, 06-34232128).

Taalspreekuur
Wilt u weten welke taalbegeleiding voor u het meest geschikt is? Kom dan naar
het Taalspreekuur. Dit spreekuur wordt iedere week gehouden van 15.30 uur
tot17.30 uur in de bibliotheek van Nijkerk, Frieswijkstraat 99. Een docente van
Landstede bekijkt samen met u, wat het beste bij u past. Het gaat om een
inloopspreekuur, dus u hoeft geen afspraak te maken. Het telefoonnummer is:
033-2450014. Het emailadres is: fverweij@landstede.nl. U kunt ook naar dit
spreekuur komen, als u taalvrijwilliger wilt worden.

