
 

 

 

Nota bene                      Nummer 1, maart 2019  

  

Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor onze 

vrijwilligers.  

 

 

Website Gilde ‘‘s-Hertogenbosch 

De vernieuwde website van het Gilde is gereed. De informatie daarin is geactualiseerd. Ook 
heeft de website een meer professionele uitstraling gekregen en is een stuk 
gebruiksvriendelijker geworden.  Neem vooral eens een kijkje op www.gildedenbosch.nl 

Graag krijgen we van jullie een reactie als er iets ontbreekt of foutief vermeld staat. 

 

20 maart verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

Mogelijk komen deze verkiezingen aan de orde in je contacten met je taalmaatje. Het kan 

ook zijn dat je taalmaatje een stempas heeft ontvangen. Het kan een goede gelegenheid zijn 

om iets uit te leggen over het Nederlandse democratische stelsel. De Stichting Lezen en 

Schrijven heeft een verkiezingskrant naar aanleiding van deze verkiezingen opgesteld. Deze 

kan je op ideeën brengen voor je contact met je taalmaatje. 

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/agendering/verkiezingen/ 
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VrijwilligersAcademie073           

Vrijwilligersacademie 073 

De VrijwilligersAcademie073 is een scholingsacademie voor alle vrijwilligers en actieve 

bewoners in de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught. 

Naast een doorlopend aanbod is er een weekaanbod. In de week van 8 tot en met 11 april 

vindt de week van de VrijwilligersAcademie073 plaats en wordt een groot aantal workshops 

(40) aangeboden.  

Een aantal workshops is misschien voor u als taalcoachvrijwilliger interessant. 

Gilde stelt u in de gelegenheid u voor een van deze workshops  in te schrijven . De kosten 

(maximaal € 4,00 ) kunt u bij Gilde declareren. (Mocht u in het aanbod een workshop vinden 

die u van belang vindt voor uw werk als taalcoach stuur dan een email aan 

info@gildedenbosch.nl om te verifiëren of deelname aan de door u gekozen workshop ook 

vergoed wordt.) 

Voor deelname aan het workshopaanbod van de VrijwilligersAcademie073 heeft u een 

account nodig. Heeft u nog geen account? Ga hiervoor naar account aanmaken. Na het 

gratis aanmaken van uw account kunt u zich direct inschrijven. Heeft u al een account? Ga 

dan naar inloggen en schrijf u in. 

https://vrijwilligersacademie073.nl/ 

 

Biebpas                   

 

Lenerspassen Bibliotheek voor taalmaatjes 

De taalmaatjes van Het Gilde kunnen een gratis biebpas (taalmaatjespas) krijgen. Zij kunnen 

op deze pas maximaal 2 materialen per keer lenen.  Taalcoaches krijgen de 

inschrijfformulieren via Het Gilde. Twee maal per jaar (juni/december) checkt het Gilde of 

alle bezitters van een pas nog taalmaatje bij het Gilde zijn. 

 

Week van het geld 

In het kader van de Week van de Alfabetisering komen ook andere activiteiten aan bod. Op 
25 maart start de Week van het  Geld en is er mooi gratis materiaal  beschikbaar via 

https://www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/lesmateriaal/ 
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Het gratis materiaal is geschreven voor het basisonderwijs, maar heel goed bruikbaar bij 

migranten en laagtaal-/ rekenvaardigen. 

 

 


