Nieuwsbrief Stichting Lezen en Schrijven november 2021

Webversie | Afmelden

November 2021
In deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•

Vernieuwde Digimeter: screenen op digitale vaardigheden
Handreiking Politiek voor iedereen
Nieuwe bestelronde voor de Escape Koffer
Verkiezingskrant in gewone taal
"Dat heeft mijn papa ook!"
Nieuwe ronde Tel mee met Taal subsidie voor werkgevers

Vernieuwde Digimeter: screenen op
digitale vaardigheden
De Digimeter is een eenvoudig af te nemen online
screeningsinstrument om inzicht te krijgen in de digitale
vaardigheden van deelnemers. Onze vernieuwde Digimeter is
vanaf nu beschikbaar. De belangrijkste verbeteringen zijn dat
de vragen van de Digimeter aansluiten bij de huidige digitale
ontwikkelingen en automatisch worden afgestemd op het
niveau van de deelnemer.
Lees verder

Handreiking Politiek voor iedereen
De politiek is voor veel mensen niet toegankelijk. Daarom
maakten we samen met ProDemos en Ieder(in) de handreiking
Politiek voor iedereen! in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. De oproep aan alle partijen is duidelijk:
maak de verkiezingen van 2022 toegankelijk.

Lees verder

Nieuwe bestelronde voor de Escape
Koffer
De Escape Koffer is een draagbare escaperoom die je
makkelijk kan opzetten. Je kan hem inzetten om mensen te
laten ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en
schrijven. Het is een heel geschikt instrument voor
professionals, bestuurders en vrijwilligers die meer willen
weten over laaggeletterdheid of met het onderwerp aan de
slag gaan. Meer weten of bestellen?
Lees verder

Verkiezingskrant in gewone taal
In maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.
Verkiezingen zijn lastig, zeker als je moeite hebt met lezen en
schrijven. Samen met ProDemos maken we de
Verkiezingskrant in gewone taal. De krant geeft op een heldere
manier informatie over de verkiezingen en stemmen. Zo kan
iedereen meedoen. Je kunt de krant bestellen vanaf
november. Je krijgt hem dan begin februari thuisgestuurd.

Lees verder

"Dat heeft mijn papa ook!"
Het project LTTRS in de kop van Noord-Holland laat kinderen,
hun ouders en leerkrachten zien hoe moeilijk lezen kan zijn.
Kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving hebben een
grotere kans op een lees-, taal- of rekenachterstand.
Leerkrachten die dat signaleren kunnen kinderen extra
ondersteunen. En ze kunnen ouders die moeite hebben met
basisvaardigheden doorverwijzen naar (gratis) taalscholing

Lees verder

Nieuwe ronde Tel mee met Taal
subsidie voor werkgevers
Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kunnen werkgevers
weer subsidie aanvragen. Wij adviseren hier graag bij. Met
deze subsidie kunnen werkgevers investeren in scholing van
hun werknemers op het gebied van basisvaardigheden. Als de
scholing leidt tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid
en/of digitale vaardigheden, krijgt de werkgever tot 67% van de
gemaakte opleidingskosten vergoed. Interessant? Wij denken
graag met u mee!
Lees verder

Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024
Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en
rekenen. En voor iedereen die daardoor ook moeite heeft met een computer of smartphone. Dat
doen we onder andere door gemeenten en organisaties te ondersteunen bij hun aanpak van
laaggeletterdheid. Wij werken daarbij als onafhankelijk adviseur en vraaggericht. Deze
ondersteuning is onderdeel van het programma Tel mee met Taal (2020-2024). Daarin staat het
voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW,
VWS en BZK werken samen binnen dit programma.
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