
 

Keuzeformulier Leerhuis Schooljaar september t/m december 2021                                                                                           

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten in het Leerhuis. Deelname is gratis, met uitzondering van deelname aan de leerhuislunch.  

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………. 
 

 Naam activiteit Wat is het? Voor wie? Mijn voorkeur 
(kruis aan): 

Maandag     

9.00-10.30 uur Taalles Les voor mensen die al een beetje Nederlands spreken en verstaan.  Taalniveau A1  

10.00-11.30 uur Hulp bij computervragen Je kunt hier terecht met al je vragen over je smartphone, tablet of computer. Je werkt op je 
eigen apparaten en je wordt geholpen bij de dingen die jij zelf wilt leren. 

Iedereen is welkom  

10.30-12.00 uur Taalles Les voor mensen die al een beetje Nederlands spreken en verstaan. Taalniveau A1  

10.30-12.00 uur Stap in Vrijwilligerswerk Een cursus voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen maar daar nog wat hulp bij nodig 
heeft. De cursus duurt 10 weken. Daarna helpt een maatje je om vrijwilligerswerk te 
vinden.  

Iedereen die de basis van 
de Nederlandse taal kent 

 

19.30-21.00 uur In je kracht In je kracht bestaat uit negen lessen. Leer jezelf beter kennen en waarderen. Werk aan het 
vergroten van je zelfvertrouwen. En denk na over stappen die je nu kunt nemen om te 
werken aan je toekomst.  

De cursus is speciaal 
bedoeld voor vrouwen die 
goed Nederlands spreken, 
maar moeite hebben met 
lezen, rekenen en 
schrijven.  

 

Dinsdag     

9.30-11.00 uur Taalles Les voor mensen die goed Nederlands spreken en willen oefenen met lezen en schrijven. Taalniveau A2  

9.15-10.45 uur Rekenen Les voor mensen die willen oefenen met cijfers en sommen. Het is belangrijk dat je al een 
beetje Nederlands kunt spreken en verstaan.  

Taalniveau A1  

11.00-12.30 uur Omgaan met geld Les voor mensen die willen leren omgaan met geld. Het zal gaan over het maken van 
keuzes en je start met het maken van een overzicht van je inkomsten en uitgaven.  Het is 
belangrijk dat je al een beetje Nederlands kunt spreken en verstaan. 

Taalniveau A1  

12.15-13.45 uur Jij en je kind Ontmoet andere ouders en bespreek wat jij tegenkomt in de opvoeding. Je krijgt 
informatie, kunt je vragen stellen en jullie geven elkaar tips.  

Voor ouders met kinderen 
in de basisschoolleeftijd 
(4-12 jaar) 

 

14.00-15.30 uur Goed voor jezelf zorgen Het combineren van zorgen voor je kinderen, werk,  mantelzorg, school en het huishouden 
is niet altijd makkelijk. Leer wat je kunt doen om goed voor jezelf te zorgen.  

Voor iedereen die soms 
stress heeft, die gezonder 
wil leven of meer wil leren 
over het lichaam. 

 

 
 

    



Dinsdag 

19.30-21.00 uur Voor ’t zelfde geld Je gaat in deze cursus van 8 weken aan de slag met het op orde brengen van je 
administratie. Je krijgt goed overzicht van jouw financiën en alles wat daarbij hoort. 

De cursus is speciaal 
bedoeld voor mensen die 
goed Nederlands spreken, 
maar moeite hebben met 
lezen, rekenen en 
schrijven. 

 

Woensdag     

9.45-10.45 uur Moeder-kindgroep Ontmoet andere moeders en bespreek wat jij tegenkomt in de opvoeding. Je krijgt 
informatie, kunt je vragen stellen en jullie geven elkaar tips. 

Moeders met kinderen 
van 0-4 jaar. Je mag je kind 
meenemen naar deze 
activiteit. 

 

10.00-11.30 uur Klik en tik Leer de basis van de computer en oefen veilig met internet. Voor iedereen die weinig 
ervaring heeft met 
computers. 

 

11.00-12.00 uur Sport en spel Laagdrempelige sport- en spelactiviteiten. Iedereen doet op zijn eigen tempo en niveau 
mee.  

Voor mensen met een 
minimuminkomen 

 

12.00-13.00 uur Leerhuislunch Een smakelijk en gezellig moment om mensen te ontmoeten.  Iedereen is welkom. Let op 
voor deze activiteit moet 
je je wekelijks aanmelden.  
Eigen bijdrage: 1 euro per 
keer 

 

13.00-14.30 uur Taalles Les voor mensen die goed Nederlands spreken en willen oefenen met lezen en schrijven. Taalniveau A2  

Donderdag     

9.30-11.00 uur Taalles Les voor mensen die goed Nederlands spreken en willen oefenen met lezen en schrijven. Taalniveau A2  

9.30-11.00 uur Taalles Les voor mensen die al wat Nederlands kunnen, maar iets meer tijd nodig hebben om een 
hoger taalniveau te halen.  

Op weg van A1 naar A2  

11.00-12.30 uur Taalles Les voor mensen die al wat Nederlands kunnen, maar iets meer tijd nodig hebben om een 
hoger taalniveau te halen. 

Op weg van A1 naar A2  

11.00-12.30 uur Taalles Les voor mensen die goed Nederlands spreken en willen oefenen met lezen en schrijven. Taalniveau A2  

Vrijdag     
15.00-16.30 uur Leerhuis café Ontmoet andere mensen en praat met elkaar over verschillende onderwerpen. Iedereen is welkom.   

 

Wil je meedoen aan activiteiten van het Leerhuis? 

Kom dan maandag 30 augustus of woensdag 1 september tussen 10.00 en 16.00 uur langs in wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2.                                                                                             

Voor meer informatie of vragen over het programma kun je vanaf 23 augustus contact opnemen met Jolanda Slobbe via telefoonnummer 06-10087161      


