OEFENKANS NEDERLANDS – VOLW 18+
WAT

OMSCHRIJVING

VOOR WIE

PRAATCAFE
BABBELONIË

Nederlandstaligen en anderstaligen komen
samen.
Praten in groep over gewone dingen: kinderen
opvoeden, feesten, ziekte, werk, hobby's,... Soms
zijn er ook activiteiten: een wandeling maken,
koken, een buurtfeest,.. Zo leer je jouw buren
beter kennen en praat je wat Nederlands.

anderstalige
volwassenen en
kinderen

Vormingplus Waas &
Dender
Rode Kruisstraat 23,
9100 Sint-Niklaas

WANNEER

MEER INFO

di 9 - 11 uur

ivo.delrue@integratie-inburgering.be

NIET tijdens
schoolvakanties!

0483 48 44 73

PRIJS
GRATIS

katleen.storms@integratie-inburgering.be
0484 26 71 42
www.integratie-inburgering.be
johan.vermeersch@vormingplus.be
0468 03 89 72

Wereldhuis Bonangana vzw
Huize De Meerleer
Hofstraat 7,
9100 Sint-Niklaas
TAALPUNT
Bibliotheek Sint-Niklaas
Hendrik Heymanplein 3,
9100 Sint-Niklaas

PRAATGROEP
Vlos, Kasteelstraat 4
SPECIFIEKE
ONDERWIJSVRAGEN
vzw Auxilia

Je leert Nederlands in kleine groepen, volgens
jouwv taalniveau. Er is ook een conversatiegroep.
Taalbuddy’s helpen jou individueel om
Nederlands te oefenen.

anderstalige
volwassenen en
kinderen
voor ALLE niveaus

ma 19u30-21u

bonangana@gmail.com

1€ per sessie

woe 9u30 -11u30

bonangana.nederlands@gmail.com

(voor wie dit kan
betalen, anders gratis)

(ook tijdens
schoolvakanties)

Er zijn activiteiten, ook hier oefen je Nederlands.

In de bibliotheek van Sint-Niklaas is een Taalpunt. anderstalige
Je vindt er: Taalcursussen Nederlands,
volwassenen en
woordenboeken, eenvoudige boeken uit de
kinderen
Wablieft-reeks, de Wablieft krant, eenvoudige
informatieve boeken en brochures over
inburgering, lesmateriaal voor leerkrachten NT2,
...

Openingsuren:

Praatgroep met focus op het leren van de
Nederlandse taal. Kinderen zijn ook welkom
(indien geen opvang).

anderstalige vrouwen

Wekelijks

Lesgeven bij de mensen thuis, bij de begeleiders,
in de bib… Je komt bij hen via CLB’s, het Huis van
het Nederlands, scholen of door ouders en jij zelf.

heel verschillend want
werken steeds op
maat en hangt af van
de specifieke vraag

Tine Depypere

ma: gesloten

03 778 34 00

di - vrij: 10u - 19u

bibliotheek@sint-niklaas.be

GRATIS
(je moet lid worden van
de Bib)

zat - zon: 9u30 12u

ma 13-14u30

Pat Beeldens

GRATIS

09 346 98 12
patbeeldens@telenet.be

Op maat
iedereen die
nergens anders les
kan volgen

Secretariaat:
03 226 25 41
info@auxilia-vlaanderen.be
Lieve Schueremans
0478 25 91 50
lieveschueremans55@gmail.com

12€

V.U.: welzijnshuis Sint-Niklaas - Sofie Heyrman - Abingdonstraat 99 - Sint-Niklaas

NEDERLANDSE
TAALLESSEN
& TAALBUDDY’S

1. Schakel niet te snel over op een andere taal.
2. Spreek langzaam en articuleer goed.
3. Ondersteun je uitleg met gebaren.
4. Wijs voorwerpen aan.

TIP: BEN JE NEDERLANDS AAN HET LEREN? HIER KAN JE JE NEDERLANDS OOK OEFENEN :
10 gouden
communicatietips

OEFEN hier je

Nederlands
WWW.SINT-NIKLAAS.BE

OEFEN JE NEDERLANDS

CAW BUDDYPROJECT IN SINT-NIKLAAS:

Er zijn in Sint-Niklaas winkels met de sticker ‘Oefen hier
je Nederlands’.
Hier krijg je extra tijd om te bestellen in het Nederlands.
Ze helpen jou er ook bij.

Het CAW werkt met buddy’s. Buddy’s geven steun, informatie en advies aan nieuwkomers in Sint-Niklaas. Samen met je buddy oefen je dus ook je Nederlands.
CAW-Huis Sint-Niklaas | Gasmeterstraat 81b | 9100 Sint-Niklaas
CAW-Huis Dendermonde | Onze Lieve Vrouwkerkplein 30 | 9200 Dendermonde
Tel: 03 777 58 20 | Gsm: 0499 75 14 66
hannahvandaal@cawoostvlaanderen.be

- Zeg dat je Nederlands aan het leren bent.
- Vraag om trager te praten.
- Begrijp je iets niet? Vraag uitleg of vraag
om te herhalen.

WORD VRIJWILLIGER

- Wees niet bang om fouten te maken.
- Geef niet op, blijf oefenen!

www.sint-niklaas.be/vrijwilligerswerk

OEFEN JE NEDERLANDS VANOP AFSTAND:

Als vrijwilliger help je bij activiteiten of bij een organisatie. Je werkt samen met anderen.
Zo leer je mensen kennen. Je oefent zo ook je Nederlands.
Refu interim is er sinds 2019. Zij helpen jou om vrijwilligerswerk te vinden.
Je vindt informatie op hun website:
www.refuinterim.be

•
•
•
•
•
•
•

Overzicht aanbod: www.oefenhierjenederlands.be
gratis filmpjes & krantenartikels: www.nedbox.be
gratis educatieve filmpjes: www.explania.com
filmpjes over werk: www.vdab.be/vdabtv
filmpjes en luisteroefeningen: www.franel.eu
nieuws in duidelijke taal voor lezers: www.wablieft.be/nl/krant
www.taalblad.be

VILLA PACE
Hier nemen heel wat vrijwilligersorganisaties aan deel.
display.indd 1

www.villapace.be

APPS
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Er zijn meerdere apps - te verkijgen op Google Play (Android) of App Store (Apple)
bijvoorbeeld:
Leer Nederlands Woordenschat

Drops: Leer snel Nederlands!

OEFENKANS NEDERLANDS <18
WAT

OMSCHRIJVING

VOOR WIE

HUPPEL LEEST

Voorlezen aan kindjes 0-3 jaar ,
ontmoeting nieuwe ouders in de
buurt

0-3 jaar met hun
begeleiders

verschillende locaties
in Sint-Niklaas

WANNEER
Verschillende data
(zie website)

MEER INFO

PRIJS

Stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie,
Bibliotheek Sint-Niklaas, Huis van het kind

GRATIS

03 778 37 19
diversiteit@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/huppel-leest

LEESPLEIN
Bibliotheek Sint-Niklaas
Hendrik Heymanplein 3,
9100 Sint-Niklaas

In de bib zijn veel boeken voor
kinderen die Nederlands oefenen.
Er zijn boeken voor verschillende
lees-niveaus, ook voor kinderen die
moeilijk lezen of niet graag lezen.

8+
Individueel

di – vrij 10u – 19u,
zat en zon 9u30 – 12u30

stadsbestuur, dienst diversiteit,
samenleving en preventie

Nederlands oefenen in de
zomervakantie.

03 778 34 00
bibliotheek@sint-niklaas.be
sint-niklaas.bibliotheek.be

Huppel Leest gebruikt boeken van de
bib om voor te lezen.
TAALSTAGE

GRATIS

Tine Depypere

5-12jaar

2 weken in augustus

Stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie

5-30€

03 778 37 19
diversiteit@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/taalstage

OKAN ZOMERKLAS
Scholengemeenschap
Sint-Nicolaas SO
Plezantstraat 135,
9100 Sint-Niklaas
HUISWERKBEGELEIDING

Nederlands oefenen in de
zomervakantie.

12-18 jaar

Ondersteuning bij huiswerk of bij
een bepaald lesvak.

6+

3 weken in augustus

http://www.sint-nicolaassg.be

GRATIS

03 760 08 71

thuis of op vaste
locaties

gevarieerd

www.sint-niklaas.be
zoek: huiswerk-en-studiebegeleiding

WAT ZIJN DE TAALICONEN?

1 taalicoon
Je spreekt of begrijpt nog niet zo veel
Nederlands.

2 taaliconen
Je begrijpt al een beetje Nederlands,
maar je durft nog niet zo goed praten.

3 taaliconen
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook
al iets vertellen. Je maakt soms nog fouten
of je hebt wat hulp nodig.

4 taaliconen
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
Je moet weinig inspanningen doen om de
taal te begrijpen.

1. Schakel niet te snel over op een andere taal.
2. Spreek langzaam en articuleer goed.

TIP: BEN JE NEDERLANDS AAN HET LEREN? HIER KAN JE JE NEDERLANDS OOK OEFENEN :
10 gouden
communicatietips

EVENEMENTEN:

- Geef niet op, blijf oefenen!
- Wees niet bang om fouten te maken.
om te herhalen.

Week van de anderstalige klant: https://www.sint-niklaas.be/

- Begrijp je iets niet? Vraag uitleg of vraag
- Vraag om trager te praten.
- Zeg dat je Nederlands aan het leren bent.
WWW.SINT-NIKLAAS.BE

OEFEN hier je

Nederlands

TIPS VOOR ALLE LEEFTIJDEN:

Nederlands

OEFEN hier je

WWW.SINT-NIKLAAS.BE

Ben je Nederlands aan het leren? Of ben je aan het werken en wil Nederlands oefenen

Sticker:

- Zeg dat je Nederlands aan het leren bent.

in de vrije tijd? Nederlands oefenen en tegelijk doen wat je leuk vindt!

- Vraag om trager te praten.

Dat kan!

- Begrijp je iets niet? Vraag uitleg of vraag
om te herhalen.
- Wees niet bang om fouten te maken.

• Taalstage: www.sint-niklaas.be/taalstage

- Geef niet op, blijf oefenen!

Display:

• Sportverenigingen: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-envrije-tijd/sport/sportverenigingen

10 gouden
communicatietips

• Geniet van cultuur en vrije tijd: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/
cultuur-en-vrije-tijd

1. Schakel niet te snel over op een andere taal.
2. Spreek langzaam en articuleer goed.
3. Ondersteun je uitleg met gebaren.
4. Wijs voorwerpen aan.
5. Herhaal.
6. Gebruik eenvoudige woorden en synoniemen.
7. Vermijd dialectwoorden.
8. Heb geduld. Geef tijd om naar de juiste
woorden te zoeken.
9. Geef de Nederlandstalige vertaling van
woorden bij verkeerd gebruik.
Bv. ‘Kan ik hier sacs de poubelle kopen?’ –
‘Welke vuilniszakken heeft u precies nodig?’
10. Corrigeer op een positieve manier,
zeg niet dat iets fout is. Bv. ‘In hoeveel
stationen stopt de trein?’ – ‘In vijf stations’

TIPS: OEFEN ZO JE NEDERLANDS:
• Zeg dat je Nederlands aan het leren bent.
• Vraag om trager te praten.
• Begrijp je iets niet? Vraag uitleg,
• vraag om te herhalen.
• Wees niet bang om fouten te maken.
• Geef niet op, blijf oefenen!
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WWW.SINT-NIKLAAS.BE
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Display en sticker zijn gratis te verkrijgen
bij het Welzijnshuis, dienst diversiteit:
diversiteit@sint-niklaas.be
03 778 37 19

