
 

 

 

De scholen van Amstelwijs bieden, in samenwerking met de Gemeente Amstelveen, twee opties 

om een cursus Nederlands te gaan volgen. Deelname is vrijwillig en kostenloos.  

Amstelwijs schools, in cooperation with the Municipality of Amstelveen, offer two options for 

taking a Dutch language course. Participation is voluntary and free of charge. 

 

1. De cursus Ouders & School    1. The course Ouders & School 
Éen keer per week les     Class once a week 

Cursus van 22 weken     Course takes 22 weeks 

Geen les in de schoolvakanties    No class during schoolholidays 

Les op school      Classes at school 

 

2. Taaloffensief      2. Taaloffensief 

Twee keer per week les    Class twice a week 

Cursus van 26 weken     Course takes 26 weeks 

Geen les tijdens schoolvakanties   No class during schoolholidays 

Les bij Platform C/in Amstelveen   Class at Platform C/in Amstelveen 

 

 

Hieronder staan de cursussen uitgelegd: 

You can find more information about the courses below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursus Ouders & School  

Wilt u graag beter Nederlands leren?  

Wilt u graag uw kind thuis beter helpen met school? 

 

Wat leert u tijdens de cursus? 

- U krijgt les in de Nederlandse taal. 

- U leert over de basisschool. 

- U leert hoe u uw kind thuis kunt helpen. 

- U praat met elkaar over opvoeding. 

- U ontmoet ouders die dezelfde vragen hebben. 

 

De cursus wordt verzorgd door TopTaal, de [NAAM SCHOOL] en Gemeente Amstelveen.  

De cursus is GRATIS, maar de Gemeente beslist of u kan deelnemen aan de cursus.  

Wilt u graag meedoen? Geef u dan op bij de trainster Lutfiye Adibelli: 

ladibelli@hotmail.com of 06 41314119 

 

Cursus Ouders & School  

Would you like to learn Dutch?  

Would you like to be able to help your child out with school at home? 

What you will this course bring you: 

- Improved Dutch language skills 

- More knowledge about the Dutch primary school system 

- Learn about what your child does at school and how to help him or her out 

- A place to talk about the upbringing of your child 

- Parents that have the same questions as you 

The course will be organized by TopTaal, Stichting Amstelwijs, [NAAM SCHOOL] and the Municipility 

of Amstelveen. This is a free course, but the municipality will decide if you can join this course. 

Would you like to enroll? Please contact Lutfiye Adibelli. 

ladibelli@hotmail.com of 06 41314119 
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Cursus Taaloffensief 

Wil je Nederlands leren? Wil je beter meedoen in de buurt of ben je op zoek naar een nieuwe baan? 

Wil je een vervolgopleiding doen? Wil je jouw brieven beter begrijpen? 

Volg dan een cursus via de Gemeente Amstelveen! 

Er zijn vier verschillende cursussen. Naast het leren van de Nederlandse taal leer je ook andere 

vaardigheden. 

Taal in de Buurt: taalles voor beginners. Leer buurtgenoten kennen! 

Taal & Financiële zelfredzaamheid: Leer hoe je inlogt met DigiD en waar je hulp vraagt bij brieven 

van de Belastingdienst. 

Taal & Werk: Ben je op zoek naar een baan? Of wil je kunnen praten met jouw collega’s? Volg dan de 

cursus Taal & Werk. 

Route naar B1: Wil je nog een opleiding doen? Wil je doorgroeien op jouw werk? Volg dan de cursus 

route naar B1! 

Je kunt je aanmelden voor een cursus bij Het Taalhuis Amstelland: 

Stadsplein 102, Amstelveen 

Telefoon 020-5455578 

E-mail: taalhuis@debibliotheekamstelland.nl 

Taaloffensief 

Want to improve your Dutch language skills? Want to participate in your neighbourhood or looking 

for a new job? Want to follow Dutch education? Want to understand those Dutch letters? 

Follow a Dutch course via the municipality of Amstelveen! 

There are four types of courses. All of them focus on certain skills next to learning the Dutch 

language. 

Taal in de Buurt: the course for beginners if you would like to get to know your neighbours and 

neighbourhood. 

Taal & Financiële zelfredzaamheid: Learn to use your DigiD and where to ask for help with your 

letters from the Belastingdienst. 

Taal & Werk: Looking for a new job? Want to be able to talk to your Dutch co-workers? This course is 

for you! 

Route naar B1: Want to follow Dutch education? Want to get that promotion at work? Follow this 

course to improve your languageskills! 

You can apply for a course at Het Taalhuis Amstelland: 

Stadsplein 102, Amstelveen 

Phonenumber 020-5455578 

E-mail: taalhuis@debibliotheekamstelland.nl 

 

 


