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Elektriciteit

Wil jij de basis van elektriciteitleren?
Heb jij altijd al kleine problemen zelf willenoplossen?
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Wat leer je?
● Basistechnieken die je kan
gebruiken in het dagelijksleven
● Veilige elektrische verbindingen
maken
● Basisschakelingen voor lichten
stopcontacten

Niveau Nederlands:

Lesmomenten
Maandag: 13u10 tot16u30
Dinsdag: 8u15 tot11u35

Van september tot januari

Inschrijven
Inschrijven voor 16 augustus
met een rapportkaartje ofhet
inschrijfformulier
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S a n it a ir
Heb jij ooit een lek gehad dat je
zelf wilde maken?
Moet je een loodgieter bellenvoor
elk klein probleem?
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Wat leer je?

Lesmomenten

●

Dinsdag: 13u10 tot 16u30
Donderdag: 13u10 tot16u30

Herstellen enplaatsen van WC,
gootsteen, wastafel

Van september tot januari

●

Basisvan sanitair en verwarming

●

Leidingen plaatsen

Niveau Nederlands:

Inschrijven
Inschrijven voor 16 augustus
met een rapportkaartje ofhet
inschrijfformulier
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H u lp ko k

Kook jijgraag?
Wil je een inleiding in de
koude keuken?
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Wat leer je?

Lesmomenten
Dinsdag: 14u15 tot 18u00

●

Bereiden van koude sauzen

●

Reinigen en snijden vangroenten
en fileren van vlees, vis en
gevogelte

●

Maken van koude voorgerechten,
hapjes, salades

Niveau Nederlands:

Van september totjanuari

Inschrijven
Inschrijven voor 7 augustus met
een rapportkaartje of het
inschrijfformulier
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VC A

Ben jij van plan na je detentie te gaan werken in een bedrijf dat
veiligheid belangrijk vindt?

Denk jij aan de bouwsector?
Dan heb je waarschijnlijk een VCA-attest nodig!

Wat leer je?

Lesmomenten
Donderdag: 8u30 tot 11u30

●

Veiligheidsvoorschriften op de
werkvloer

●

Gezondheid en welzijn op het
werk

● Voorbereiding op de
arbeidsmarkt

Niveau Nederlands:

Van september totnovember

Inschrijven
Inschrijven voor 1 september
met een rapportkaartje of het
inschrijfformulier
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Nederlands

Nederlands leren? Het kan!
● Apprende néerlandais?
C’est possible!
● Niederländisch lernen?
Das kann man!
● Do you want to learn
Dutch? It is possible
● Aprender neerlandés? Es
posible!
● И з у ч а т ь
н и д е р л а н д с к и
й я з ы к ? Э т о
во зможн о !
● Hollandaca Ogrenmek mi?
Bu mümkün!
● sie niderlandzkiego? To
mozliwe!
● !ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ؟ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
●

Lesmomenten
Afhankelijk van de groep
Van september totnovember
Van november tot januari

Inschrijven
Inschrijven voor 18 augustus
met een rapportkaartje ofhet
inschrijfformulier
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Engel s / E n g l i s h / A n g l a i s
●

Je wil graag Engels leren of je kent
al een beetje Engels en wil dit

Lesmomenten

verbeteren? Dan is de cursus Engels

Maandag: 8u30 tot11u30
Dinsdag: 8u30 tot11u30

een stap in de goede richting.
●

You would like to learn English, or

you already know a little bit of
English and would like to improve
your skills? The English Course is
just the thing for you.
●

Vous avez envie d’apprendre à
parler et écrire l’anglais ? Ou vous
voulez améliorer votre anglais ? Des
cours d’anglais sont alors un pas
dans la bonne direction.

Niveau Nederlands:

Van september totnovember
Van november tot januari

Inschrijven
Inschrijven voor 16 augustus
met een rapportkaartje ofhet
inschrijfformulier
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Spaans/Spanish/Espagnol
●

Je wil graag Spaans leren of je kent
al een beetje Spaans en wil dit
verbeteren? Dan is de cursus

Spaans een stap in de goede
richting.
●

You would like to learn Spanish, or
you already know a little bit of
Spanish and would like to improve
your skills? The Spanish Course is
just the thing for you.

●

Vous avez envie d’apprendre à
parler et écrire l’espagnol? Ou vous
voulez améliorer votre espagnol?
Des cours d’espagnol sont alors un
pas dans la bonne direction..

Niveau Nederlands:

Lesmomenten
Dinsdag: 13u15 tot16u15
Vrijdag: 8u30 tot 11u30
Van september totnovember
Van november tot januari

Inschrijven
Inschrijven voor 16 augustus
met een rapportkaartje ofhet
inschrijfformulier
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C o m p u t er
Word

Lesmomenten

Wat leer je?

Dinsdag: 13u15 tot 16u15
Donderdag: 8u30 tot11u30

●
●
●

Inschrijven

Bestanden aanmaken
Teksten opmaken
Figuren invoegen

Van september totnovember

Word: Inschrijven voor 16augustus
met een rapportkaartje of het
inschrijfformulier
Excel: Inschrijven voor 28 oktober
met een rapportkaartje of het
inschrijfformulier

Excel
Wat leer je?
●

Een werkblad leren definiërenen
opmaken

●
●

Gegevens in Excel lereninvoeren
Grafieken aanmaken.

Van november tot januari

Niveau Nederlands:
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C o m p u t er
Powerpoint
Wat leer je?
●

Opmaak: dia, dia-overgang,
alinea
● Invoegen van logo’s en
afbeeldingen
● Gebruik van Smart Art en Word
Art
Van september totnovember

Lesmomenten
Dinsdag: 8u30 tot 11u30
Donderdag: 13u15 tot16u15

Inschrijven
Powerpoint: Inschrijven voor 16
augustus met een rapportkaartje of het
inschrijfformulier
Publisher: Inschrijven voor 28oktober
met een rapportkaartje of het
inschrijfformulier

Publisher
Wat leer je?
●
●

Visitekaartjes met een eigen huisstijl
Wenskaarten allerlei, uitnodigingen,
affiche, flyer

●
●

Invoegen van afbeeldingen
Opmaak: randen, arceringen,
initialen, autovormen, tekst op basishulplijnen

Van november tot januari

Niveau Nederlands:
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Zelfstudie
Examencommissie
Wil je je diploma middelbaar onderwijs behalen?
● Heb je veel zelfdiscipline?
● Kan je zelf voor cursusmateriaal zorgen?
● Ben je bereid dit zonder begeleiding van een lesgever te doe
● Hiervoor moet jebetalen!

Open Universiteit
Wil je een volledige of een deel van een universitaire opleiding
volgen?

● Heb je veel zelfdiscipline?
● Ben je bereid dit zonder begeleiding van een lesgever te doe
● Hiervoor moet jebetalen!
Schrijf een rapportkaartje naar Karen Delespaul (onderwijs).
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INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS?
DO YOU WANT TO REGISTER FOR A COURSE?
S’ INSCRIRE À UN COURS?
Vul het inschrijvingsformulier in vóór 16 augustus 2015.
Fill in the registration form before the 16th of August 2015.
Remplir le formulaire d’ inscription avant le 16 août 2015.

VRAGEN ?

Wil je meer weten over deze cursussen of informatie over onderwijs binnen en
buiten de muren. Schrijf een rapportkaartje naar Onderwijs, Karen Delespaul.
Do you want to learn more about these courses or education within or outside
these walls? Write a report card to Onderwijs, Karen Delespaul.
Veux-tu apprendre plus des cours ou l’éducation en général? Écris un billet de
rapport à Onderwijs, Karen Delespaul.
Van 27 juli tot 17 augustus is er niemand van de dienst onderwijs aanwezig. Vragen zullen achteraf
beantwoord worden.
From the 27th of July until the 17th of august, there is no one from education present. Questions will
be answered after.
De le 27 juillet jusqu’à le 17 août, personne de l’éducation est present. On repondera aux questions
après.

