GRATIS
NEDERLANDSE
LES

→ The Next Step
Woon je in Nijmegen en heb je nog geen Nederlands paspoort?
Wil je Nederlandse taalles, schrijfles of spreekles volgen?
Dan kun je kosteloos deelnemen aan lessen en activiteiten.
The Next Step is een project voor onder andere vluchtelingen uit Nijmegen.

Je kunt bij ons terecht voor:
 Nederlandse taalles

 Spreekles

 Schrijfles

 Workshops

 Taalcoach

→ The Next Step
Activiteiten die je kunt doen
Nederlandse taalles
Het spreken van de Nederlandse taal
is nodig om mee te kunnen doen in
Nederland. Taal is ontzettend
belangrijk in het dagelijks leven.
Boodschappen doen, een praatje
maken met de buren, naar de dokter
gaan, bijna overal is taal voor nodig.
Ook voor een opleiding, vrijwilligers
werk of betaald werk heb je taal
nodig. Daarom kun je bij STEP taalles
volgen. Er zijn verschillende niveau
groepen, zodat er voor iedereen een
passende lesgroep is. De cursus
bestaat uit twee lessen per week.
Spreekles
Wil je beter leren spreken? Dan kun
je spreekles volgen. In groepsverband
oefen je met uitspraak en het maken
van zinnen. Je oefent met praktijk
situaties, zoals een gesprek in de
winkel of op je werk. De cursus
bestaat uit één les per week.

Schrijfles
Een docent leert je bijvoorbeeld een
brief of e-mail schrijven en leert je
formulieren in te vullen. De schrijfles
is gericht op verschillende niveaus,
van beginners tot gevorderden. De
cursus bestaat uit één les per week.
Taalcoach
Een taalcoach kan ondersteuning
bieden om de Nederlandse taal zo
veel mogelijk in het leven van alledag
toe te passen en oefent daarom
samen met jou de taal in verschillende
praktijksituaties, bijvoorbeeld door
samen koffie te gaan drinken of een
sollicitatiegesprek voor te bereiden.
Taalcoaching bestaat uit één
bijeenkomst per week.
Workshops
Workshops over gezond leven,
over wonen en hoe Nederland in
elkaar zit.

Interesse?
Bel om te horen of je in aanmerking komt, je kunt natuurlijk ook langskomen bij
één van de locaties van STEP:
- Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen
- Meijhorst 7039, Nijmegen
- Couwenbergstraat 22, Nijmegen
Telefoonnummer 024 - 323 32 35
E-mail: AMIF@stepnijmegen.nl
www.stepnijmegen.nl

