HULP BIJ
NEDERLANDSE
TAAL
2018 - 2019
“Leuk om mensen te ontmoeten
en samen de taal te oefenen”

Draai om
voor Digitaal
op weg

Hulp bij Nederlandse taal in de bibliotheek

Ik wil
graag
hulp

Ik wil
oefenen
met de
Nederlandse
taal
Ik oefen
graag
alleen
 ontact opnemen met jouw
C
bibliotheek? Kijk op blz. 8
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Oefen het spreken
samen in een groep

Kom naar het Nederlands Taalcafé (blz. 4)

Krijg hulp bij lezen,
schrijven en spreken
Kom naar het Taalhuis (blz. 5)

Oefen met onze taalboeken
Kom naar een Taalpunt (blz. 6)

Oefen op onze website

Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig (blz. 6)
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September t/m juni

Taalcafé

SAMEN NEDERLANDS PRATEN

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Elke donderdag
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Let op: niet op 18 okt, 27 dec, 3 jan, 28 feb, 2 mei,
9 mei en 30 mei
Bibliotheek Beuningen
Elke donderdag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 30 mei
Bibliotheek De Biezantijn, Nijmegen
Elke woensdag
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Let op: niet op 26 dec
Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Elke woensdag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 26 sep en 26 dec
Bibliotheek Elst
Elke donderdag
Tijd 13.00 - 14.00 uur
Let op: niet op 27 dec, 3 jan en 30 mei

Wil je Nederlands oefenen? Praat in het Taalcafé
met andere mensen die de Nederlandse taal willen
leren. In het Taalcafé zijn ook vrijwilligers om je te
helpen oefenen. Het zijn gezellige ontmoetingen,
met elke keer een ander onderwerp om over te
praten. Bijvoorbeeld het nieuws of een Nederlands
feest zoals Koningsdag.
Interesse? Kom langs!
Aanmelden is niet nodig. Het Taalcafé is geen les
of cursus. Je mag per keer besluiten of je mee wil
doen.
Prijs
Gratis

Bibliotheek Gendt
Elke maandag
Tijd 13.00 - 14.00 uur
Let op: niet op 15 okt, 24 dec, 31 dec, 25 feb en 29 apr
Bibliotheek Groesbeek
Elke dinsdag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 25 dec en 1 jan
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Vanaf 11 oktober
Elke donderdag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 27 dec, 3 jan en 30 mei
Bibliotheek Heteren
Elke vrijdag
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Let op: niet op 19 okt, 28 dec, 4 jan, 3 mei en 31 mei
Bibliotheek Huissen
Elke woensdag
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Let op: niet op 17 okt, 26 dec, 2 jan, 27 feb en 1 mei
Elke donderdag
Tijd 13:00 - 14:30 uur
Let op: niet op 18 okt, 27 dec, 3 jan, 28 feb, 2 mei,
9 mei en 30 mei
Bibliotheek Lent - De Ster, Nijmegen
Elke woensdag
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Let op: niet op 26 dec
Bibliotheek Zetten
Elke vrijdag
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Let op: niet op 28 dec en 4 jan
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Elke maandag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 31 dec, 22 apr en 10 jun
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Taalhuis

SAMEN OEFENEN MET LEZEN EN SCHRIJVEN

Engels Taalcafé
SAMEN ENGELS PRATEN

Wil jij beter Nederlands leren lezen en schrijven?

Do you speak English? Kom naar het Engels

Dan is het Taalhuis er voor jou.

Taalcafé en praat met andere mensen over

Er staat altijd iemand klaar om je te helpen.

verschillende onderwerpen om je Engelse

Samen kijk je wat je wil leren en hoe je dat

taalkennis te onderhouden. In het Engels

kunt oefenen. Er staan computers waar je een

Taalcafé is een vrijwilliger aanwezig die de

Nederlandse taalcursus op kunt volgen. Er zijn

groep ondersteunt.

leuke boeken om te lezen. Je kunt je hier ook
aanmelden voor een leesgroep of cursus.

Interesse? Kom langs!
Het Engels Taalcafé is geen les of cursus.

Interesse? Kom langs!

Je mag komen wanneer je wilt.

Aanmelden is niet nodig.
Prijs
Meer weten?

Gratis

Bel of mail voor meer informatie met
Marijke Buursen (tel: 024 - 327 49 87,
e-mail: mbuursen@obgz.nl).
Prijs
Gratis

Bibliotheek De Mariënburg,
Nijmegen
September t/m juni
Elke dinsdag
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Let op: niet op 11 dec, 25 dec, 1 jan

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
September t/m juni
Elke donderdag
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Let op: niet op 27 dec, 3 jan, 30 mei

Waar &
Wanneer

Bibliotheek De Biezantijn,
Nijmegen
September t/m juni
Elke donderdag
Tijd 19.00 - 20.00 uur
Let op: niet op 27 dec en 30 mei
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Taalpunten

OEFENEN MET TAALBOEKEN

Wil je zelf je (klein)kinderen kunnen voorlezen en
brieven of formulieren beter begrijpen? Gebruik
de Taalpunten in de bibliotheek. Een Taalpunt

Online oefeningen
OEFENEN OP ONZE WEBSITE

is een speciale kast met lesboeken, beeldwoor-

Je kunt de Nederlandse taal ook op een website

denboeken en mooie verhalen zonder moeilijke

oefenen, thuis of in de bibliotheek. Daarvoor

woorden. Zo kun je tijdens openingstijden van de

hebben we een overzicht van verschillende leuke

bibliotheek zelf oefenen met de taal.

en leerzame oefensites.

Interesse? Kom langs!

Interesse?

Aanmelden is niet nodig. Kijk voor de

Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig.

openingstijden van de bibliotheken op
www.obgz.nl/openingstijden.
Prijs
Gratis

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Bibliotheek Beuningen
Bibliotheek De Biezantijn, Nijmegen
Bibliotheek De Mariënburg,
Nijmegen
Bibliotheek Elst
Bibliotheek Groesbeek
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Bibliotheek Malden
Bibliotheek Muntweg, Nijmegen
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Tijdens openingstijden van de
bibliotheken
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Groepsbezoeken
Taalcursisten van onder andere het ROC, STEP,

Interesse? Neem contact op.

Radboud in’to Languages, Vluchtelingenwerk

Nijmegen: Dorry Massée, dmassee@obgz.nl

en andere taalaanbieders zijn welkom voor een

Elst: Annelies Korten, akorten@obgz.nl

groepsbezoek in de bibliotheek. Cursisten krijgen

Beuningen | Malden: Gemma Cornelissen,

tijdens het bezoek een gratis Taalabonnement,

gcornelissen@obgz.nl

dat geldig blijft zolang ze de taalcursus volgen.

Groesbeek: Lianne Jansen, ljansen@obgz.nl

De taalcursisten kunnen zo’n groepsbezoek

Bemmel: Magda Steegh, msteegh@obgz.nl

aanvragen bij hun docent.

VOORLEESEXPRESS
LEESPLEZIER BIJ GEZINNEN THUIS

Het project de VoorleesExpress richt zich op gezinnen met
kinderen tussen de twee en acht jaar die de Nederlandse
taal nog lastig vinden. Twintig weken lang komt er een
vrijwilliger bij een gezin over de vloer om voor te lezen
en taalspelletjes te doen. Ook krijgen ouders handvaten
om zelf de taalontwikkeling van hun kind(eren) te
stimuleren.
De voorlezers krijgen vooraf een training gericht op
interactief voorlezen. Het belangrijkste is dat de kinderen
plezier krijgen in lezen. Voorlezen prikkelt de fantasie
van kinderen, versterkt het taalgevoel en vergroot de
woordenschat.
Ongeveer 12% van de Nederlanders is laaggeletterd,
oftewel heeft moeite met lezen en schrijven.
Laaggeletterdheid voorkom je wanneer
lezen al op jonge leeftijd wordt
gestimuleerd.

20% van de kinderen
in Nederland verlaat de
basisschool met het
gemiddelde leesniveau
van groep 6/7

Aanmelden als voorlezer of deelnemer bij de VoorleesExpress?
Kijk op www.obgz.nl/voorleesexpress of ga naar één van onze bibliotheken.
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