EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE WORKSHOPS EN CURSUSSEN
Basiscomputercursus voor beginners
In deze cursus leert u omgaan met de computer, waarbij aandacht is voor sociale media.
Denk hierbij aan facebook, e-mails versturen, foto’s op de computer zetten, rippen van
cd’s, en het tekstverwerkingsprogramma Word Excell, Wordpath, Powerpoint etc.
Er wordt ingespeeld op de wensen van de deelnemers.
Datum:
Lestijd:
Kosten:
Begeleiding:
Aantal keren:
Plaats:

dinsdag 24 oktober
13.30 – 16.00 uur
gratis in het kader van de basiseducatie
Louise van Felius
7
Ons Hol, Hollum

Basiscomputercursus
Heeft u vorig jaar de basiscursus gevolgd, dan kunt u nu meedoen aan het vervolg.
Ook mensen die eerder eens een cursus hebben gevolgd, maar de kennis rondom de
computer willen ophalen kunnen deelnemen. Er wordt ook ingespeeld op de wensen van de
deelnemers.
Datum:
Lestijd:
Kosten:
Leiding:
Aantal keren:
Plaats:

dinsdag 24 oktober
19.30 – 22.00 uur
gratis in het kader van de basiseducatie
Louise van Felius
7
Ons Hol, Hollum

Opleiding reanimeren en AED ( met certificaat)
Heeft u altijd al willen leren reanimeren en met de AED omgaan? Dan is dit uw kans.
In één avond leert u hoe u een AED moet gebruiken en moet reanimeren. U ontvangt na
afloop een certificaat.
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Begeleiding:
Deelnemers:
Plaats:

woensdag 7 maart
19.30 uur
€ 55,Louis Gielen ( Advelco)
maximaal 10
Ons Hol, Hollum

Herhaling opleiding reanimeren en AED
Heeft u vorig jaar de opleiding reanimeren gevolgd en uw certificaat behaald, kunt u deze
verlengen door de herhaling te volgen.
Datum:
woensdag 7 maart
Aanvang:
19.30 uur
Kosten:
is nog niet bekend
Leiding:
Louis van Gielen (Advelco)
Duits voor gevorderden
Nederlands en Duits zijn talen die veel met elkaar gemeen hebben.
Nederland is een klein land en dat heeft als voordeel dat we ons meer verdiepen in
vreemde talen.
Soms laten we daarbij onze creativiteit de vrije loop en dan ontstaat er zoiets als
‘steenkoolduits’ en zeggen we dingen als:
Lass mal sitzen ( lass mal sein) Ich habe den abfahrt gemist( Ich habe den Ausfahrt
verpasst). Wie het leuk vindt de punt op de i te zetten en de Duitse gasten op Ameland in
‘Hochdeutsch’ te verwelkomen, is van harte welkom op de cursus Duits voor Nederlanders
We gebruiken het boek: Duits voor Zelfstudie
Datum:
vrijdag 20 oktober, 3,17 november,1 en 15 december
Aanvang:
Duits voor gevorderden: 20.00 – 22.00 uur
Kosten:
€ 60,- (10 uur les) minimaal 5 deelnemers
Aantal keren: 5
Begeleiding: Janneke Noordermeer
Plaats:
Ons Hol, Hollum
Nederlands voor gevorderden
Uw Nederlands opfrissen? Hoe zitten de spelregels ook alweer in elkaar?
In 5 keer uw Nederlands ophalen en gebruiken daar waar nodig.
Datum: vrijdag 20 oktober, 3,17 november, 1 en 15 december
Aanvang: 16.00-18.00 uur
Kosten: € 60,- ( 10 uur les) minimaal 5 deelnemers
Aantal keren: 5
Leiding: Janneke Noordermeer
Plaats: Ons Hol, Hollum
Engels voor beginners
Wilt u uw talenkennis uitbreiden? Dan bieden wij dit jaar een cursus Engels voor beginners
aan.
Datum: vrijdag 20 oktober, 3,17 november, 1 en 15 december
Aanvang:
18.00-20.00 uur
Kosten:
€ 60,- ( 10 uur les) minimaal 5 deelnemers
Aantal keren: 5

Leiding:
Plaats:

Janneke Noordermeer
Ons Hol, Hollum

Digi-Taalhuis

!

Wat wil jij leren?

!
Altijd al moeite gehad met moeilijke brieven lezen? Lastig om je kind vlot voor te lezen?
Beter omgaan met de computer? Je geld slim gebruiken? Online leren betalen? Helpen op
school? Oudergesprekken en het rapport beter snappen? Je eigen talent ontwikkelen?
Daar kun je wat aan doen. Vanaf oktober 2017 kun jij je aanmelden voor het Digi-Taalhuis
in de Toel in Nes en in Ons Hol te Hollum. In het Digi-Taalhuis ga je samen met een
vrijwilliger aan de slag wat jij wilt verbeteren. In je eigen tempo, op je eigen manier. Dat
kan alleen of in een (klein) groepje. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Eerst meer informatie? Kijk dan op www. ikleermeer.nl of meld je aan!

