Nederlands leren?

Samen
Nederlands
praten in
Roeselare

Zoek je een school? Er zijn cursussen
overdag en ’s avonds.
• Ga altijd naar Onthaalbureau
Guido Gezellelaan 7, Roeselare
• Ligo, Basiseducatie
Leopold I-laan 20A, Roeselare
• Creo, Centrum voor
Volwassenenonderwijs
Arme Klarenstraat 75, Roeselare
• De Avondschool, Centrum voor
Volwassenenonderwijs
Hugo Verrieststraat 68, Roeselare

Wat betekenen
de taaliconen?
Je begrijpt of spreekt nog niet
veel Nederlands.

Meer info, locaties
en data
via welzijnswijzer.roeselare.be/
ik-wil-nederlands-oefenen

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan
ook iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt
het goed.
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V.U.: Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.

Je begrijpt al een beetje Nederlands
maar je spreekt het nog niet zo goed.

Samen
Nederlands
praten in
Roeselare
oefenen,
ontmoeten,
integreren

Alle activiteiten in deze
folder helpen jou om gratis
je Nederlands te oefenen.
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Praatwijzer

Taalatelier

Bij Praatwijzer oefenen we Nederlands
in kleine groepjes (Vlamingen én
anderstaligen). We praten elke keer over een
ander thema: gezondheid, werk, wonen,...
Je maakt ook kennis met organisaties die
jou kunnen helpen in Roeselare.

Taalatelier biedt talige spelactiviteiten aan
met een focus op het verkennen van het
vrije tijdsaanbod in Roeselare. Focus op
kinderen van het 3de kleuter tot en met het
6e leerjaar.

Inschrijven:
Inschrijven mag, maar moet niet.
• Je kan bellen naar het onthaal van
RSLopPost: 0492 18 31 07
• Je kan bellen naar Ali: 0473 56 12 94
Prijs: Gratis

Inschrijven:
Contacteer jouw school in Roeselare

Zomerspurt tijdens
het schooljaar
Zomerspurt is een Nederlands taalbad
voor anderstalige nieuwkomers in
Roeselare. Door verschillende activiteiten
van allerlei aard oefenen we op een leuke
manier Nederlands en breiden we het
netwerk van de jongeren uit.

Prijs: Gratis

Inschrijven:
via jdecock@arktos.be.

Contact:
• brugteam@roeselare.be

Prijs: Gratis
Contact:
• 0494 52 13 01
• jdecock@arktos.be
• arktos.be/nl/
vormingprojectroeselare

Contact:
• 0492 18 31 07
• facebook.com/
groups/547920119379398

Taalkriebel
ARhus Klap!
Anderstaligen die hun Nederlands oefenen,
al babbelend met Vlaamse vrijwilligers in de
ongedwongen sfeer van het ARhus Café.

Samen voorlezen voor kleuters. Een
vrijwilliger komt langs bij je thuis, leest voor
uit boekjes en brengt leuke spelletjes mee.
Focus op kleuters die “deugd” hebben van
een voorleesmoment bij hen thuis.
Inschrijven:
Contacteer jouw school in Roeselare

Vrouwengroep
XENIA
Organisatie voor vrouwen met een
migratieachtergrond.

Inschrijven:
Inschrijven is niet nodig.

Prijs: Gratis

Inschrijven: is niet nodig

Prijs: Gratis

Contact:
• brugteam@roeselare.be

Prijs: Gratis

Contact:
• 051 69 18 00
• siska.pannecoucke@arhus.be
• arhus.be/kalender
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Contact:
• 051 21 27 90
• elim.steunpunt@gmail.com
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