TAALACTIVITEITEN VAN HET BOSSCHE TAALNETWERK (april 2019)
TIJD

LOCATIE

ORGANISATIE

WAT?

VOOR WIE?

Di. 09.30- 11.00 uur

Het Bosch Amateur Cultuur Huis, Lucas van Leijdenstraat 25, 5313
BB ‘s-Hertogenbosch

ABC Leer Mee

Mannen en vrouwen

Di. 09.15-10.30 uur

Zaal achter de kerk, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

ABC Leer Mee

Di. 10.00-12.00 uur

Babel , Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Wo. 09.00-10.30 uur

Babel Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Babel
‘s-Hertogenbosch
ABC Leer Mee

Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2 alle
niveaus
Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2 alle
niveaus
Spreekuurinloop

Mannen en vrouwen

Wo. 09.00-11.30 uur

BBS De Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51, 5224 BD ‘s-Hertogenbosch

Farent/KW1C

Wo. 09.00-11.00 uur

BBS De Hambaken, Het Wielsem 1, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch

Farent/KW1C

Wo. 10.00-11.30 uur

Babel, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Babel
‘s-Hertogenbosch

Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2
Beginners =
alfabetisering en
basisvaardigheden
NT2 door KW1C;
midden- en
gevorderdengroep
door Farent = spreek
en luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s)
Beginners =
alfabetisering en
basisvaardigheden
NT2 door KW1C;
midden- en
gevorderdengroep
door Farent = spreek
en luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s)
Spreektaal NT2

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Vrouwen
(3 groepen)

Vrouwen
(2 groepen, midden
en gevorderden
zitten samen in 1
groep)

Mannen en vrouwen

Do. 19.30-21.00 uur

Babel ‘s-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘sHertogenbosch
BBS De Hambaken, Het Wielsem 1, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch

Babel
‘s-Hertogenbosch
ABC Leer Mee

Vr. 09.30-11.30 uur

BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ‘s-Hertogenbosch

Farent

Vr. 09.30-11.00 uur

BBS Nieuw Zuid, Jac. Van Looystraat 5, 5216 SB ‘s-Hertogenbosch

ABC Leer Mee

Zo. 10.30-12.00 uur

Babel ’s-Hertogenbosch Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘sHertogenbosch

ABC Leer Mee

Individuele afspraak

In afstemming met de taalvrijwilliger: in het Taalhuis of elders

Individuele afspraak

In afstemming met Taalvrijwilliger

Do. 10.00-11.30 uur

Leesgroep NT2

Mannen en vrouwen
Mannen en vrouwen

Het Gilde

Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2
Beginners-,
middengroep en
gevorderden door
Farent: spreek en
luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s) (geen
alfabetisering)
Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2
Ondersteunende
basisvaardigheden
NT1 en NT2
1 op 1 begeleiding

Vluchtelingenwerk

1 op 1 begeleiding

Mannen en vrouwen

Vrouwen
(2 groepen,
beginners en
middengroep zitten
samen in 1 groep)

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Klassikaal taal Lesaanbod
•

Sagènn biedt inburgeringscursussen, taallessen NT1 en NT2 en digitale vaardigheden op verschillende dagen aan (info bij de organisatie opvraagbaar), maar dit kan per
week wisselen. Vanuit het Gilde ’s-Hertogenbosch assisteren vrijwilligers de docenten tijdens de taallessen (NT2) door met subgroepjes cursisten te werken.

•

KW1C biedt op diverse dagen taallessen aan, op wisselende dagen op locatie KW1C. Vanuit het Gilde ’s-Hertogenbosch assisteren vrijwilligers de docenten tijdens de
taallessen (NT2) door met subgroepjes cursisten te werken.

Organisaties en contactpersonen
ABC Leer Mee

:

willeke@abcleermee.nl

073-6449889

marjohn@abcleermee.nl

073-6147162

KW1C

:

educatie-administratie@kw1c.nl

073-6249555

VluchtelingenWerk

:

m.klasen@vluchtelingenwerk-wobb.nl

073-6140749/ 0610810980

Farent

:

samisezin@farent.nl

073-6124488

tineberkers@farent.nl
Het Gilde

:

info@gildedenbosch.nl

073-6891033

Bibliotheek ’s-Hertogenbosch:

taalhuis@babeldenbosch.nl

073-6802900

Gemeente ’s-Hertogenbosch :

inburgering@hertogenbosch.nl

073-6155155

Jeroen Bosch Ziekenhuis

:

c.kwaijtaal@jbz.nl

073-5532216

Sagènn

:

e.princee@sagenn.nl

073-8200341

St. Lezen en Schrijven

:

deniz@lezenenschrijven.nl

06-29219189

UWV

:

astrid.weterings@uwv.nl

Stedelijk Coördinator

:

bettyvervoort@babeldenbosch.nl.nl

06-33989600

Taalgids

:

lau.schellekens@kw1c.nl

06-21385990

Digitaal ondersteuningsaanbod in ‘s-Hertogenbosch

Babel (bibliotheek)

’s-Hertogenbosch

Hinthamerstraat 72 5211 MR ’s-Hertogenbosch

Biedt op diverse tijden en locaties de cursus Digitale vaardigheden
“Digisterker” aan.
In de Digisterker cursus leer je werken met de digitale overheid zoals digiD, aanvragen toeslagen,
zorg, etc. Enige ervaring met computers is wenselijk.
De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt afwisselend in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch gegeven.
Gratis.

Klik&Tik.. de basis voor de echte beginner!
In deze cursus leert u werken met de computer vanaf de eerste muisklik.
Geschikt voor mensen met weinig tot geen computerervaring. U volgt de cursus met een laptop van ons In uw eigen tempo met hulp van onze vrijwilligers.

Klik&Tik.. het internet op
Internet wordt steeds belangrijker. In deze cursus leert u hoe gemakkelijk u dagelijkse zaken kunt regelen via het internet.
Telefoon : 073 - 6802900 of cursus@babeldenbosch.nl
Dinsdag

10.00 – 12.00 uur

Babel nr. 72 ‘s-Hertogenbosch

Donderdag

10.00 -12.00 uur

Babel Rosmalen

Stichting Actieve Senioren
*Orthen-links
Buurthuis Margarelaan 8 5231XL ’s-Hertogenbosch 073-6410015
Tel 06-20955832 secr.orthenlinks@sasdenbosch.nl
Diverse computercursussen alle niveaus.
Dinsdag 9.30 – 11.00 uur Kosten : € 25,- per half jaar
*West/Engelen
De Engelenburcht Heuvel 18, 5221 AP ’s-Hertogenbosch 073-6311905
Diverse computercursussen alle niveaus
Maandagmorgen 10.00 – 11.30 uur kosten € 4,50 per les
Telefoon : 06-17904482

Seniorenweb ‘s-Hertogenbosch
Park de Taling, de eendenkooi 2 ’s-Hertogenbosch
Diverse computercursussen vnl. voor beginners
Op afspraak : telefoon 0411-674272 Frans.daniels@home.nl
Kosten € 5,- per les.
Seniorweb Rosmalen
De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen Telefoon : 0620372776
Diverse computercursussen.
Niet gratis.

Humanitas Computerhuis
Jac van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch
Diverse computercursussen .
073- 8511456 of info@computerhuis.org
Maandagmiddag, dinsdagochtend en -middag, woensdagmiddag

Sagenn
Burgemeester Loeffplein 5, 5211 RX ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 088-4446000
Cursus Digiwijs Doel Beter leren omgaan met de computer Onderwerpen Basiskennis over de computer, muis, toetsenbord, computerscherm, printer en leren werken met
Word, Excel, Powerpoint, Internet, Social Media en e-mail. Taalniveau dient A2 te zijn alleen voor uitkeringsgerechtigden.
Duur 13 tot 26 weken Lesuren 3 tot 6 per week Niveau Basisniveau 1 – 2

Verwijzers, Informatie enTaalpunten
•

Taalpunt Jeroen Bosch Ziekenhuis ; Het taalpunt is te vinden bij het Voorlichtingscentrum. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven krijgen bij het Taalpunt hulp bij:
- Het vinden van een passende taal/digitaal/reken cursus
- Lezen van informatiefolders en formulieren
Het taalpunt is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

•

Taalpunt Weener XL: Openingstijden maandag , dinsdag- en donderdag ochtend van 9.00-12.00

•

Taalpunt Stadskantoor: in ontwikkeling.

•

Taalmeter in de wijk: Divers neemt in de periode van januari tot en met oktober 2018 in 7 wijken de Taalmeter af en verwijst via de Taalgids naar taal- en digitaal
ondersteunings aanbod.

•

UWV leidt kandidaten toe naar het Bossche Taalnetwerk.

•

Stichting Lezen en Schrijven (landelijke organisatie) is als adviseur voor gemeenten verbonden aan het netwerk en beidt ondersteuning met haar programma’s zoals de
netwerkaanpak “Taal voor het leven” en “Voel je Goed”. Ook biedt ze scholing, doet onderzoek, deelt kennis en ontwikkeld instrumenten en (les) materialen.

•

Bibliotheek Taalhuis is open tijdens openingstijden van de bibliotheek. Hier kan men boeken raadplegen, oefenen op de computers (oefenen.nl). Tijdens het spreekuur:
advies en informatie.

•

De Taalgids; eerste aanspreekpunt voor verwijzers, De taalgids gaat in gesprek en verwijst naar geschikt aanbod.

Aanbieders

ABCleermee
ABC Leer mee: ABC leer mee biedt taallessen aan op ieder taalniveau voor NT1-er en NT2-er. We kunnen taaltoetsen afnemen waarin alle basale taalonderdelen zijn verwerkt.
ABC leer mee werkt voor NT1 met individuele begeleiding of in klein groepsverband Op vrijdag bieden we naast de taalles ook computervaardigheden in samenwerking met
Humanitas Computerhuis. Op dinsdag bieden we aan zeer laagtaalvaardigen (vrouwen) naast taal ook eenvoudig en praktisch rekenen aan. Eventueel kunnen we aan een
grotere groep rekenvaardigheden aanbieden, ook op andere locaties en aan al degenen die dat nodig hebben. Voor rekenen en taal hebben we expertise in huis. Naast het
lesmateriaal voor taal voor alle taalniveaus hebben we ook op alle locaties rekenmateriaal tot en met 1F klaarliggen. (we geven tot nader order nog geen specifieke rekenlessen)

Farent:
Farent organiseert in verschillende buurten taalontmoetingen. De taalontmoetingen zijn bedoelt als opstapje voor reguliere taalles en voor degene die klaar zijn met hun taalles
en/of inburgering maar nog willen oefenen en een plan willen maken voor zichtzelf voor werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Meer informatie? Als vrijwilliger meewerken? Neem dan contact op met samisezin@farent.nl

Gilde:
De doelstelling van het Gilde is het gratis overdragen van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van taal van de aangesloten vrijwilligers (taalcoaches) aan personen,
jong en oud, die daar behoefte aan hebben. Uniek aan het Gilde is, dat het een organisatie is, die volledig draait op vrijwilligers.
Projecten:
•
•

Oefenen van de Nederlandse taal door een wekelijks contact tussen de taalcoach en het taalmaatje door middel van een één op één contact .
Vrijwilligers ondersteunen de docent van Koning Willem 1 College en Sagenn tijdens de taallessen.

Het Gilde maakt deel uit van het Bossche Taalnetwerk; hierdoor is de focus op taal versterkt en zijn de mogelijkheden tot samenwerking met andere aanbieders vergroot.
Ca. 125 vrijwilligers bezoeken wekelijks als taalcoach een of meerdere taalmaatjes.
www.gildedenbosch.nl info@gildedenbosch.nl 073-6891033

Vluchtelingenwerk
Taalcoach VluchtelingenWerk ‘s-Hertogenbosch
De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlanders. Dat geldt niet alleen als je als anderstalige met vragen zit tijdens of na je inburgering. Dat geldt ook
als je werk hebt of een studie volgt en daarbij ondersteuning bij je (taal-)ontwikkeling kan gebruiken.
Dit is ook de filosofie achter de taalmaatjes: mensen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal willen delen met vluchtelingen of andere
nieuwkomers.
Het contact vindt in de regel plaats een keer per week, gedurende 2 á 3 uur. Taalmaatjes richten zich op het taalbehoefte van de anderstalige. Dat kan gaan om zowel lezen,
spreken, schrijven als luisteren. Naast de taal-aspecten is er ook aandacht voor ontmoeting en wegwijs maken in de lokale samenleving.
Individuele taalondersteuning is geen vervanging van (delen van) het inburgeringstraject.
Voor aanmelding als vrijwillige taalcoach taal bij VluchtelingenWerk: stuur een mailtje naar taalcoachdb@vluchtelingenwerk.nl
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op
Vluchtelingen die een taalcoach willen worden meestal intern door de vrijwilliger aangemeld tijdens het begeleidingstraject.
Voor algemene informatie:
mklasen@vluchtelingenwerk.nl
Ijsselsingel 52 5215 CM s-Hertogenbosch
073 6140749/0612613251

Sagènn:
Heb jij moeite met lezen en schrijven in het Nederlands en wil jij graag beter Nederlands leren spreken, luisteren, lezen en schrijven? Of heb je vaak hulp nodig bij het invullen
van formulieren, omgaan met de computer of rekenen? Dan ben je bij Sagènn aan het juiste adres.
Sagènn is er voor iedereen die:
* de Nederlandse taal wil verbeteren,
* Inburgerings- of Staatsexamen wil halen,
* rekenvaardigheden wil versterken
* beter om wil leren gaan met de computer.
Bij ons kan je terecht voor taal-, reken- en computercursussen aan, op verschillende niveaus. Wij hebben cursussen voor Nederlandstaligen en anderstaligen gericht op
Nederlands leren (0F-2F, A0-B2), Rekenen (t/m 2F) en Digitale vaardigheden. In onze cursussen versterk jij jouw vaardigheden op jouw eigen tempo. Je gaat aan de slag met
behulp van erkende lesmethoden met e-learning, in groepen en met vaste (taal)trainers.

KW1College
Programma aanbod Educatie
1. Schakelprogramma Nederlands niveau 1F/2F
2. NT2/ Alfabetisering / beter lezen en schrijven
3. Arbeidsmarkt gerelateerde NT2 “Aan de slag”
4. Staatsexamentraject Avondcursus
5. Staatsexamentraject Dagcursus
6. Het Leerpunt
7. Budgetteren Omgaan met Geld
8. Basiscursus Omgaan met de computer ICT
9. Taal en gezondheid
10. Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal
11. Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering
Training vrijwilligers:
1. Herkennen Laaggeletterdheid
2. Coachen bij budgetteren
3. Onderwijsmethodieken NT2
4. Kijkje in de keuken van de afdeling Educatie!
5. Hoe om te gaan met Anderstalige Minderjarige Vluchtelingen? Wat is route 4?
Speciale trajecten;
1. Persoons Profiel Scan-Vluchtelingen (PPS-V) voor inburgeringsplichtigen en niet
inburgeringsplichtigen
2. ROUTE 4. Arbeidsmarkt gericht onderwijs aan Anderstalige Minderjarige Vluchtelingen.

