Nederlands leren 2019 - 2020
Wilt u graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2019-2020? Wilt u meer info over de verschillende lessen?

Kom dan zeker naar het inschrijvingsmoment
Vrijdag 30 augustus van 14 tot 15.30 en van 17.30 tot 19.30 u., Dienstencentrum, OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat 25, Kortenberg.

Praktische info over de lessen
De lessenreeksen starten in de eerste week van september. Voor alle informatie over Nederlandse lessen kunt u contact opnemen via
het gratis nummer 0800 123 00 of via info@infonl.be

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert Nederlandse lessen voor beginners en gevorderden. De lessen vinden
plaats in OC Oud Gemeentehuis in Everberg, elke maandag voor niveau 1, elke donderdag voor niveau 2 en elke dinsdag voor niveau 4.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 72 euro (+5 euro kopiekosten), boeken niet inbegrepen (een sociaal tarief kan aangevraagd worden).
Meer info bij het CVO Cresendo, 02 766 35 89, info.tervuren@cvo-cresendo.be of www.cvo-cresendo.be

Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open school organiseert kosteloos Nederlandse lessen voor nieuwkomers die in hun eigen land niet
lang naar school zijn geweest. De lessen vinden plaats in OC Berkenhof elke maandag en woensdag van 9 tot 12u. Deelnemers betalen
enkel een kleine vergoeding voor het cursusmateriaal. Meer info bij CBE Open school campus Leuven, 016 22 10 68,
leuven@cbeopenschool.be, www.basiseducatie.be.
U kunt een gratis taaltest laten afnemen bij het Agentschap Integratie & Inburgering. Meer info op op vlaams-brabant@integratieinburgering.be of 016 47 43 11. Deze taaltest kunt u ook doen tijdens het inschrijvingsmoment op 30 augustus.

Wilt u het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi
aanbod voor u in Kortenberg:
In Cafe Combinne kunt u nieuwe mensen leren kennen en oefenen in de praatgroep op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15 u. U kunt
gratis deelnemen. Meer info op 0491 99 62 24 of dienstencentrum@kortenberg.be
Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om u te laten oefenen. Meer info op 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be

Vrijwilliger gezocht met een hart voor Nederlandse les!
Beschikt u over een sterke basis van het Nederlands? Wilt u graag regelmatig oefenles geven aan laaggeschoolde anderstalige mensen
en op die manier het taalaanbod van CBE-basiseducatie versterken? Neem dan contact op met Geert Gevers van het Dienstencentrum.
(dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10).
U kunt ook steeds terecht bij uw maatschappelijk werker voor meer informatie.

Contactinformatie
Dienstencentrum
OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
G 02 755 30 70
dienstencentrum@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Alle openingsuren

