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Verzoek

Wachtlijst cursisten
Door de continue toestroom van
cursisten blijft er behoefte aan
docenten. Op dit moment staan er
nog 7 cursisten op de wachtlijst
dus mochten jullie nog plaats
hebben voor een extra cursist laat
het Ben dan graag weten.

TEXT BOX UP!

Nieuw lesmateriaal

Cursus voor docenten

Er is een goede vervanger
van de methode IJsbreker met
een heldere uitleg van het
Nederlands
en
de
grammatica. Het boek heet
“Klare Taal” en bevat tevens
veel nuttige oefeningen. Deze
methode sluit ook goed aan bij
Nederlands in Gang en Code
Nederlands. Er ligt een
leenexemplaar klaar bij Ben
op kantoor. Een ander nuttig
boekje is “Wat is er” met
daarin alles over het gebruik
van ‘er’.

De stichting Lezen & Schrijven, ook wel bekend door prinses Laurentien
die aan deze stichting verbonden was, richt zich op het verkleinen van
taalachterstand door onder meer het opleiden van docenten. Lezen &
Schrijven heeft aangegeven dat men ook docenten van onze stichting wil
laten deelnemen aan de cursussen.
De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt gegeven in Den Haag. Vrijwel
iedere maand gaat er een cursus van start en deze wordt overdag of
's avonds (in te plannen door stichting Lezen & Schrijven) gegeven. Om
aan de cursus deel te nemen kun je je opgeven bij Monique, zij zal ook
nog een e-mail uitsturen.

Overige
Het aantal docenten is de laatste jaren uitgebreid, ook door de komst van
jongere mensen die naast werk of studie ook vrijwilligerswerk willen doen.
Veelal zijn zij hoog opgeleid en goed in Nederlands en in andere talen. Wel
blijft het aantal cursisten sneller stijgen dan het aantal docenten.

Website
Op dit moment zijn wij bezig om
de website van nieuwe content te
voorzien. De huidige teksten,
tarieven, foto’s en film staan er al
weer enige tijd op en Monique en
Richard, die ook als vrijwilliger
voor ons werken, zijn bezig om
nieuw materiaal te verzamelen en
te zorgen dat dit technisch ook op
de site kan worden doorgevoerd.
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