Cursussen najaar 2020
CBE Open School Limburg Zuid is
er voor kortgeschoolde volwassenen die willen bijleren, kennis
willen opfrissen of inoefenen.
• Wij werken stap voor stap en we hebben veel aandacht voor ieders tempo.
• We houden rekening met wie je bent en hoe je leert.
• We werken in groepen met aandacht voor elke persoon (Nederlandstalig of anderstalig).
Voor de meeste mensen zijn onze cursussen gratis.
Mocht dit niet zo zijn voor jou, dan hoor je dit bij inschrijving.
We nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig les te volgen in coronatijd.

Leven, e-leven, samenleven
Een gezonde geest in een gezond lichaam

Meer doen met minder geld

In groep werken aan je gezondheid is altijd fijner dan
alleen. We bekijken gezondheid in de ruime zin:
gezonde voeding, beweging, omgaan met stress, het
belang van een goede nachtrust, natuurlijke
hulpmiddelen, … We leren van mekaar, wisselen veel
tips uit en gaan een aantal dingen echt uitproberen en
DOEN.

Wil je een beter zicht op je inkomsten en uitgaven?
Hoe werkt reclame? Waarop kan je besparen? Welke
energieleverancier is voor jou het voordeligst?

Nieuw is dat we ook allerlei gezondheidsapps onder de
loep nemen: welke zijn betrouwbaar? Wat is reclame?
Welke info halen we er uit? ...
Waar: Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren
Wanneer: 1 x per week gedurende 10 weken
Van 6 oktober tot 15 december 2020
Dinsdag van 9u tot 12u

Nieuw is dat we ook allerlei apps onder de loep nemen:
welke zijn betrouwbaar? Wat is reclame? Welke info
halen we er uit? … We gaan ze ook uitproberen. Hoe
werkt e-banking? Hoe koop en verkoop je via internet?
Hoe kan je je belastingen aangeven via tax on web?
Hoe meld je je aan via eID of Itsme? ...
Waar: Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren
Wanneer: 1 x per week gedurende 10 weken
Van 12 november 2020 tot 28 januari 2021
Donderdag van 9u tot 12u

Projecten
Samen tuinieren

Samen creatief

Ben je graag buiten en heb je groene vingers? Wil je
graag samen met anderen in ons tuinproject werken en
leren? Dan is dit zeker iets voor jou.

Naaien, breien, knutselen, … en ondertussen babbelen
en leren. Dat gebeurt in onze creagroep. Iedereen is
hier welkom.

Waar: Sint-Truiden en Tongeren

Waar: Tongeren

Wanneer: 2 x per week van september tot november
en van maart tot juni

Wanneer: 1 x per 2 weken van september tot juni
op donderdag van 13u tot 16u

ST: maandag 13u tot 16u en donderdag 9u tot 12u
TO: dinsdag van 13u tot 16u en vrijdag van 9u tot 12u

Lezen en schrijven
Beter lezen en schrijven
In een lees- en schrijfgroep leer je beter je plan trekken:
in je dagelijks leven, op je werk, als ouder in de opvoeding
van je kinderen,...
Samen met jou bekijken we wat je wilt leren.
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•

zelf je papieren en formulieren invullen
een goede e-mail, brief of sms schrijven
een verhaal schrijven
beter begrijpen wat je leest: brieven, e-mails,
facturen, de krant, verhalen
spellingregels toepassen
woorden en zinnen juist schrijven

Waar: Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren

Taal opfrissen

Wanneer: 1 x per week vanaf september

In deze cursus leer je:
•

vlotter lezen en schrijven

dinsdag 13u tot 16u - van 22 september tot 2 maart

•

zeker zijn van wat je leest

dinsdag 18u tot 21u - van 22 september tot 29 juni

•

een brief schrijven op de computer

donderdag 9u tot 12u - 10 september tot 24 juni

•

zinnen correct formuleren

ST: maandag 18u tot 21u - start 7 september

•

juist lezen en schrijven van moeilijke woorden

TO: woensdag 9u tot 12u - start 2 september

•

informatie opzoeken

Digitale teksten

•

correcte spelling

HA: maandag 18u tot 21u - van 7 september tot 21 juni

Wil je vlotter kunnen schrijven op de computer en allerlei
handige tips leren om je tekst op te fleuren?
Waar: Sint-Truiden
Wanneer: 1 x per week van 15 oktober tot 4 februari
donderdag 18u tot 21u

Waar: Hasselt en Sint-Truiden
Wanneer: 1 x per week

HA: woensdag van 9u tot 12u - start 2 september
ST: dinsdag van 9u tot 12u - 1 september tot 20 oktober

Wiskunde
Vlotter rekenen
Elke dag heb je te maken met getallen: in de winkel, bij
het lezen van post, bij het huiswerk van je kinderen, bij
het betalen van rekeningen, bij het klaarmaken van
gerechten, ...
Open School biedt cursussen aan waarin je vlotter leert
omgaan met getallen. Je leert de klok lezen, wisselgeld
controleren, kortingen berekenen, afwegen bij
recepten, ...
Waar: Hasselt
Wanneer:
van 11 september tot 25 juni op vrijdag van 9u tot 12u
van 10 september tot 24 juni op donderdag van 13u tot
16u

Werken met je computer, tablet of smartphone
Beginners en gevorderden
Wij bieden cursussen aan voor beginners en
gevorderden op computer, tablet en smartphone.
Beginners:
Je toestel opstarten, toetsenbord leren gebruiken,
iemand contacteren, informatie opzoeken op het
internet, …
Gevorderden:
Verschillende programma’s en apps leren gebruiken,
sociale media, privacy bewaken, foto’s bewerken en
versturen, internetbankieren, ...

Als je meer info wil, kan je op gesprek komen bij Open
School in Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren.

Hierna kom je op een wachtlijst en word je verwittigd
wanneer een cursus voor jou start.

Online administratie en winkelen (op PC,
tablet en smartphone)
Je leert : Internetbankieren, bestellen en betalen via
een webshop, iets verkopen op het internet;
e-ID en Itsme gebruiken om een afspraak bij de
dokter te maken, om Tax on web te gebruiken, om in
te loggen bij mutualiteit, watermaatschappij, ...
Waar: Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren
Wanneer: dinsdag van 13u tot 16u, 1 x per week
gedurende 9 weken
Start in september en januari.

Nederlands voor anderstaligen
Er zijn verschillende cursussen voor beginners en
gevorderden, zowel overdag als ‘s avonds.
De lessen zijn 2 tot 4 keer per week.
Om in te schrijven voor de Nederlandse les moet je
eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering
gaan. Zij kiezen de beste school voor jou.
Adressen:
• Contactpunt Hasselt: Provinciehuis

Universiteitslaan 1 3500 Hasselt
02 701 71 11 | 0475 34 29 92
• Contactpunt Sint-Truiden: Huis van de Wereld

Zoutstraat 46 3800 Sint-Truiden
02 701 70 20 | 0475 65 13 67

Oefengroep

• Contactpunt Tongeren: Gebouw van de VDAB

Stationslaan 12 3700 Tongeren
02 701 70 20 | 0471 41 04 31 (Nederlands)

Heb je al 1.2 behaald en wil je Nederlands blijven
oefenen? Dat kan bij Open School .
Hasselt: 3/9 tot 17/6, donderdag 13u tot 16u
Sint-Truiden: 27/10 tot 22/6, maandag 13u tot 16u
Tongeren: 22/9 tot 1/6, dinsdag van 13u tot 16u OF
18u tot 21u

Engels en Frans voor beginners
De cursussen zijn bijna volzet. Voor meer info kan je terecht op onderstaande adressen.

Voorbereiding op theoretisch rijbewijs B
Ook deze cursussen zijn enkel voor kortgeschoolden! Als je je hiervoor inschrijft, kom je op een wachtlijst. Je
wordt verwittigd wanneer er een plaats vrij is. Na de cursus ga je met de groep een vertraagd examen afleggen.
Ben je anderstalig, moet je 1.2 behaald hebben bij Open School.
Je kan je aanmelden op onderstaande adressen.

Adressen CBE Open School
•

Open School Hasselt - A. Rodenbachstraat 20 bus 5 - 3500 Hasselt - 011 22 61 60 (Welzijnscampus 2)

•

Open School Sint-Truiden - Stenaartberg 2 A - 3800 Sint-Truiden - 011 69 10 69

•

Open School Tongeren - Corversstraat 33 - 3700 Tongeren - 012 39 39 71
www.basiseducatie.be/open-school-limburg-zuid | www.facebook.com/cbeopenschoollimburgzuid

VU. Sooi Gaethofs

A. Rodenbachstraat 20 bus 5 - 3500 Hasselt

CBE Open School Limburg Zuid vzw

012 22 60 25

Ondernemingsnr 0434.362.040

info@cbelimburgzuid.be

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

