INTERESSE? BEL!
Geel–Herentals–Mol 014 58 41 91
Turnhout 014 42 27 87
info@basiseducatiekempen.be

Rijbewijs – Opkomen voor jezelf

D

Leren zeggen wat je denkt. Neen durven zeggen.
Jezelf beter leren kennen.
En meer zelfvertrouwen krijgen!
Iets voor jou?
Volg dan de cursus

Opkomen voor jezelf

Cursus Rijbewijs
Hoe kan je je voorbereiden op het theoretisch examen
‘rijbewijs B’?

JE LEERT IN DEZE CURSUS:
• communicatie tussen mensen begrijpen en beïnvloeden
• hoe je overkomt bij anderen, jouw manier van reageren
• reacties van anderen beter begrijpen
• vertrouwen hebben in jezelf
• je eigen kwaliteiten ontdekken en ze beter gebruiken
• op een goede manier je mening durven zeggen
• neen zeggen en opkomen voor jezelf
• omgaan met emoties
• kritiek geven en krijgen
• omgaan met conflicten en omgaan met kwaadheid
• overleggen en onderhandelen
Neem contact op.
Er zijn cursussen in Geel en in Turnhout

Volg onze cursus rijbewijs!
IN GROEP BEREIDEN WE JE VOOR OP
HET THEORETISCH EXAMEN MET:
• een eenvoudig handboek
• veel oefeningen en foto’s
• proefexamens op de computer
Als je wil, kan je met de groep een vertraagd examen afleggen.
In Geel en Mol: 2 keer per week, 20 lessen ’s avonds
In Turnhout: 2 keer per week, 20 lessen overdag en ’s avonds

Op het werk
voel ik me nu
beter in
mijn vel.
Fanny
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Turnhout
014 42 27 87
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C Beter mee met computer / laptop / tablet / smartphone
Wil je beter gebruik maken van je
pc, laptop, tablet (Android of I-pad)
of smartphone?
Of zou je binnenkort zo’n toestel willen
aanschaffen om beter mee te zijn?
Interesse om vanaf stap 0 te beginnen?
Neem dan contact met ons op!
Op 1 jaar tijd leren we in een rustig
tempo de basis om vlot, veilig, plezant
en verantwoord mee te kunnen in een
wereld vol www, @, en #.

Ik moet voor de verzekering
foto’s opsturen. Kan dat met een
smartphone? Is dat met e-mail?

Om te solliciteren wil ik weten of
er een bus in de buurt stopt. Hoe
koop ik een kaartje via SMS?

Ze zeggen dat je best eens even
je gegevens nakijkt op mypension.
Is dat interessant?

In de winkel sturen ze me naar
huis om iets online te bestellen.
Hoe werkt dat? Is dat veilig?
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Op de bank vragen ze geld om
een overschrijving te doen. Kan
iemand dat eens rustig uitleggen
op mijn eigen tablet?

Moet je eigenlijk best anti-virus
installeren op
een smartphone?

Wat is voor mij het beste: een
computer, een laptop, een tablet,
een smartphone

Wie ziet mijn berichten op
messenger? Kan ik facebook zelf
slim instellen?

Kan ik met mijn dochter gratis
bellen met mijn tablet?
Hoe werkt dat?
Volgende keer moet ik van mijn
dokter met de laptop een afspraak
maken. Kan ik per ongeluk heel
haar agenda wissen? Ik zou dat
graag eens samen met iemand
doen.

Ik wil een papier aanvragen bij
de gemeente. Is het moeilijk
om zo’n kaartlezer voor een
identiteitskaart te installeren?

e

Samenwerking op maat met lagere scholen D
Sterke ouders, sterke kinderen!
Centrum voor Basiseducatie Kempen werkt met heel wat
scholen in de regio samen om anderstalige ouders meer
te betrekken bij het schoolgebeuren van hun kinderen.
Zo vergroot de wederzijdse betrokkenheid en zowel de
ouders als de kinderen worden sterker.
De ouders krijgen informatie over het reilen en zeilen
op de school, ze leren hun kinderen ondersteunen
bij huiswerk en participeren meer en meer bij het
schoolgebeuren.
De zorgcoördinator van de school vertelt:

Mama’s vertellen:

Ook erg praktische zaken komen aan bod, bijvoorbeeld

“We leerden dat een agenda belangrijk is omdat de school

op tijd komen, wat zit er in de brooddoos van mijn kind,

hiermee communiceert met de ouders. Ook brieven lezen

het nut van gezelschapsspelen, het nut van voorlezen,

gaat nu een stuk gemakkelijker én we kunnen ook de juiste

wat staat er op het rapport van mijn kind. Er is een

vragen stellen aan onze zoon om de brief nog beter uit te

constante wisselwerking tussen de leerkrachten, de

leggen.”

zorgcoördinator en de lesgever van Basiseducatie. Zo
kunnen we echt op maat van de ouders en de kinderen

“Vroeger was het al moeilijk om goeiedag te zeggen, nu durf

werken.

ik echt te praten met de lerares van mijn zoon.”

De directeur van de school vult aan:

“ Ik ga nu alleen naar het oudercontact. Daarvoor deed mijn

We ervaren dat de cursus echt resultaten oplevert: de

man dat.”

kinderen zijn meer op tijd aanwezig op school, ouders
leren hoe ze thuis met hun kinderen kunnen oefenen,
ouders durven meer vragen stellen aan de leerkrachten,
… Ook als school leren we van deze samenwerking.
We hebben bijvoorbeeld onze briefjes voor de ouders
aangepast zodat ze gemakkelijker te lezen zijn.
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C Samenwerking op maat: Moeder-taal werkt!
Sterke ouders, sterke kinderen!
Op 4 plaatsen in de Kempen (Mol, Herentals, Turnhout,
Geel) werkt het Centrum voor Basiseducatie Kempen
samen met het Agentschap Inburgering en integratie,
de gemeente, het OCMW, Kind en Gezin, het CVO, … In
samenwerking en op maat krijgen anderstalige moeders
de kans om Nederlands te leren terwijl hun baby’s
worden opgevangen. Uit de resultaten van de projecten
blijkt dat de aanpak werkt!
Naast het Nederlands leren de moeders vele andere
zaken die bijdragen tot een betere integratie: over
de opvoeding van hun kindjes, over de stap naar de
kleuterschool, over de verschillende diensten in de

Een lesgever:

gemeente, …

“Dit werk geeft heel veel voldoening. Ik kan hier écht dicht bij
de cursisten staan en helemaal op maat werken. We leren het

Een medewerker van het OCMW getuigt:

Nederlands dat de moeders nodig hebben en ik zie dat ze het

“We zijn blij om samen te werken met het Centrum

ook buiten de les gebruiken. Door wat de cursisten hier leren

Basiseducatie Kempen. Kinderen en moeders kunnen zo

worden ze echt sterker, zoals onze slogan het zegt.”

wennen aan opvang, ter voorbereiding van de stap naar de
kleuterschool. Ook groeit de zelfstandigheid van de moeders

Wat zeggen de moeders zelf:

en vinden ze zelf hun weg binnen de gemeenten.”

“Deze cursus is interessant voor mij. Ik heb weinig
mogelijkheden hier omdat ik geen Nederlands spreek. Mijn

Vroedvrouw van Kind en Gezin:

eerste doel is werk vinden, het liefst als naaister. Ik wil snel

“Voor ons is het een unieke kans. Vaak is het omwille van

niveau 1.2 Nederlands behalen. Dan kan ik een opleiding

de taalbarrière voor ons moeilijker om deze moeders te

naaister beginnen.”

bieden wat we aan andere ouders kunnen bieden. Door deze
samenwerking lukt dat wel. Echt leuk om te doen.”

“Voor mijn dochtertje is de les ook goed. Zij kan hier
spelen. En ze hoort veel Nederlands. Op maandag leren
we Nederlands. Op donderdag krijgen we informatie over
de kleuterschool en tips, bijvoorbeeld over slapen. Deze
combinatie vind ik interessant.”
“Vroeger voerde mijn man het woord bij Kind en Gezin.
Nu doe ik dat!”
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C Praktische informatie

Titel D

» De meeste open cursussen gaan door in Geel en
in Turnhout. Er zijn ook lessen in Herentals, Mol en
Hoogstraten.
» De lessen zijn gratis. Voor kopiekosten betaal je een
bijdrage.
» Voor sommige cursussen kan je een handboek
kopen.
» Je kan één of meerdere cursussen volgen.
» Voor sommige cursussen kan je kiezen tussen
een dag- of avondmoment.
» Er is geen les tijdens de schoolvakanties.
» Cursussen kunnen naar een latere datum worden
verschoven als er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Hoe leer je hier?
Wat leer je hier?

» Voor sommige cursussen kunnen er wachtlijsten zijn
en kan je niet altijd direct starten.

» Je leert wat bruikbaar is in het dagelijkse
leven: op het werk, in een opleiding, in
het huishouden

» Op het einde van een cursus, kan je een deelcertificaat
of een certificaat behalen.

» We houden rekening met je vragen, met
wat je al kan en wat je nog wil leren.

» Na bepaalde cursussen kan je verder leren in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs. We begeleiden
je bij deze overstap.

» Je leert in een rustig tempo en met kleine
stappen.

» Als je werkt, kan je betalen met opleidingscheques.

» We leren meestal in groep, soms in
je eentje.

» Betaald educatief verlof is mogelijk.

Open lesweken
Wil je eens graag een bezoekje brengen
aan onze school? Of een les bijwonen?
Dat kan!
We hebben een paar keer per jaar open
lesdagen.
Dan ben je meer dan welkom!
Neem contact met ons op en dan houden
we je op de hoogte.
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C Week van de geletterdheid: van 8 tot 14 september 2018
In onze samenleving is het
nodig om geletterd te zijn.
Geletterd zijn wil zeggen:
goed kunnen lezen en
schrijven, overweg kunnen
met getallen en cijfers en
je plan kunnen trekken met de computer en multimedia.
Hoe belangrijk het is om geletterd te zijn, willen we aan
iedereen duidelijk maken. Dat is de bedoeling van de
Week van de Geletterdheid.
Dit jaar staat de Week van de Geletterdheid in het teken
van Sterke ouders, sterke kinderen!
Meer informatie hierover in dit Magazine op blz. 13 en 14.
Van 8 tot 14 september 2018
Meer info:
www.weekvandegeletterdheid.be
www.expoo.be

Meer informatie of inschrijven? Bel ons, mail ons, of kom langs.
Bel ons tijdens de kantooruren:
regio Geel – Herentals – Mol: 014 58 41 91
regio Turnhout:
014 42 27 87
mail
info@basiseducatiekempen.be
Of kom langs op een secretariaat
Secretariaat Geel
Kollegestraat 21 – 2440 Geel
tel
014 58 41 91
Ook op onze website kan je terecht voor
meer informatie:

www.basiseducatie.be
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COLOFON
Basiseducatie magazine is een uitgave van
Centrum voor Basiseducatie Kempen
Otterstraat 109, 2300 Turnhout
tel
014 42 27 87
mail info@basiseducatiekempen.be

Secretariaat Turnhout
Otterstraat 109 – 2300 Turnhout
tel
014 42 27 87

Neem ook eens een kijkje op onze Facebook pagina:

www.facebook.com/CBKempen
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