
                        

 

 

 

Cursus Ouderparticipatie en Taal 
 
Voor wie? 
Voor ouders/verzorgers van de basisschool en/of peuterspeelzaal die beter  
Nederlands willen leren spreken en begrijpen. Voorwaarde deelname: u bent ouder dan 18 
jaar en niet inburgeringsplichtig.  
 
Wat leer je? 

• Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je nodig hebt op de  
school of peuterspeelzaal van je kind. 
Bijvoorbeeld: een gesprekje voeren met de leerkracht/pedagogisch  
medewerker. 

•  Je leert de brieven van de school of peuterspeelzaal lezen en begrijpen. 
Bijvoorbeeld: de nieuwsbrief. 

•  Je leert veel nieuwe woorden die met de school of peuterspeelzaal te maken  
hebben. 
Bijvoorbeeld: de themawoorden. 

• Je maakt kennis en oefent met prentenboeken die in de klas gebruikt  
worden. 

• Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse Taal willen  
verbeteren. 
 
Waar? 
Op basisschool BoschAkker 
 
Wanneer? 
Lesdagen op woensdag. Start en tijdstip nog nader te bepalen. met de school.  
 
Kosten? 
Gratis. 
 
Interesse? 
Stuur voor 1 december 2021 een mail naar: m.vandenburg@skpo.nl  met als onderwerp 
”oudercursus taal” 
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Parental Participation and Language Course  

 
 

For whom? 
For parents/carers of primary school and/or playgroup who want to learn to speak and 

understand Dutch better. If you want to follow the course you’ll have to be 18 or older and 

you no longer have a civic integration obligation.  

 
What will you be learning?  
• You learn to speak and understand Dutch better, which you need at your child's school or 
playgroup. For example: having a conversation with the teacher/pedagogical employee.  
 
• You learn to read and understand the letters from the school or playgroup. For example: 
the newsletter.  
 
• You learn a lot of new words that have to do with the school or playgroup. For example: 
the theme words.  
 
• You will be introduced to and practice with picture books that are used in the classroom.  
 
• You get to know other parents who would like to improve the Dutch Language.  
 
 
Location?  
At your child's school.  
 
 
When?  
The course will take place on wednesdays but the exact time  is still to be determined.  
 
 
Cost?  
For free.  
 
 
Interested?  
Send before December 1st an email to: m.vandenburg@skpo.nl  
subject: Parental Participation and Language Course 
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