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TAALSTAGE 2019
VOOR KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 12 JAAR
van maandag 19 t.e.m. vrijdag 30 augustus 
 

OEFEN JE NEDERLANDS
VOOR HET SCHOOLJAAR BEGINT!
WWW.SINT-NIKLAAS.BE/TAALSTAGE



TAALSTAGE 2019
19-30 AUGUSTUS

WAAR & WANNEER:

19-23 AUGUSTUS:
HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR
INGANG BOONHEMSTRAAT 2

26-30 AUGUSTUS
D’ACADEMIE
INGANG VIA BOONHEMSTRAAT 1  

Maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur.
Woensdag van 8.30 tot 12 uur.

PRIJS*:
Zonder kansenpas:
- 30 EUR
- 15 EUR (voor elke broer en/of zus uit 
hetzelfde gezin)

Met kansenpas:
- 15 EUR
- 5 EUR (voor elke broer en/of zus uit 
hetzelfde gezin)

*Voor vragen over financiële hulp kan je 
terecht bij je maatschappelijk assistent.

PROGRAMMA:
8.30 uur: onthaal en spel
9.00 uur: taalactiviteiten
12.15 uur: lunch
13.15 uur: uitstap of taalactiviteiten
16.15 uur: einde met koffiemoment
(er is toezicht tot 17 uur)

HOE INSCHRIJVEN:
tussen 26 april en 26 juni via:
www. sint-niklaas.be/taalstage
of via het inschrijvingsformulier in deze 
brochure.

De inschrijving is pas definitief na 
betaling van het inschrijvingsgeld.  
Dit kan je regelen aan de balie van het 
welzijnshuis, Abingdonstraat 99 met 
cash of bancontact.

Plaatsen zijn beperkt.

WAT NEEM JE ELKE DAG MEE: 
Lunchpakket
Tussendoortje: liefst fruit
Drank: liefst water
Regenjas

MEER INFO:
taalstage@sint-niklaas.be
03 778 60 09 

Wil je ook meehelpen? 
Laat ons iets weten voor 18 juni. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

TAALSTAGE 2019
voor woensdag 26 juni 2019 indienen aan de balie van 
het Welzijnshuis,  Abingdonstraat 99
03 778 60 09  taalstage@sint-niklaas.be
IN DRUKLETTERS SCHRIJVEN A.U.B.!

Naam: ____________________________________________________________________________

Voornaam: ________________________________________________________________________

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ____/____/________

Adres: ____________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Thuistaal: ________________________________________________________________________

Naam, voornaam en telefoonnummer ouders:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Naam, voornaam en telefoonnummer extra contactpersoon 
(buur, nonkel, oma ...):
__________________________________________________________________________________

School: __________________________________________________________________________

Taalniveau:

o: verstaat geen Nederlands

o: verstaat Nederlands maar spreekt de taal niet

o: verstaat en spreekt een beetje Nederlands

o: verstaat en spreekt redelijk Nederlands

Klas (gaat in september naar...):

o 1ste leerjaar

o 2de / 3de leerjaar

o 4de / 5de leerjaar

o 6de leerjaar
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Opmerkingen (allergie, medicatie...):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eventuele aandachtspunten:
(deze informatie is nuttig tijdens de taalstage en blijft vertrouwelijk):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Prijs* voor twee weken zonder kansenpas: 
O 30 EUR 
O 15 EUR voor elke ingeschreven broer en/of zus uit hetzelfde gezin

Prijs* voor twee weken met kansenpas:
O 15 EUR
O 5 EUR voor elke ingeschreven broer en/of zus uit hetzelfde gezin

*Voor vragen over financiële hulp kan je terecht bij je maatschappelijk assistent.

Naam broer of zus:___________________________________________________________

O Meehelpen? Ja, graag! Ik wil mee een handje helpen met fruit/groenten te 
snijden voor de kindjes!

Breng een kopie van je identiteitskaart en (eventueel) je kansenpas mee.
De inschrijving is pas definitief als de betaling gebeurd is.

De betaling kan aan de balie van het welzijnshuis, cash of met bancontact.
Openingsuren welzijnshuis: ma-vr 8.30 tot 16.30 uur, di 8.30-19.30 uur

Datum:     Handtekening:

INSCHRIJVINGSFORMULIER

TAALSTAGE 2019
voor woensdag 26 juni 2019 indienen aan de balie
van het Welzijnshuis,  Abingdonstraat 99
03 778 60 09,  taalstage@sint-niklaas.be
IN DRUKLETTERS SCHRIJVEN A.U.B.!

Wie annuleert voor aanvang betaalt 10% administratiekosten. 
Wie zonder kwetsuur of doktersbriefje afhaakt krijgt zijn 
inschrijvingsgeld niet terugbetaald.


