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Limburger, Brabanders en NoordHollanders winnen Taalheldenprijs.
“Wat een kampioen. Hij ontwikkelde zichzelf van
laaggeletterde tot taalstrijder in hart en nieren. Door zijn grote
inzet en enthousiasme gingen veel mensen die moeite hadden
met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden op
cursus. Hij is al tientallen jaren actief. Maar zijn énorme
betrokkenheid daalt niet. Hij is het ultieme voorbeeld van een
Taalheld.” Met dat vakjurycommentaar kreeg Theo van Kessel
de Taalheldenprijs 2022.
Lees verder

Kennissessies Week van Lezen en
Schrijven 2022
In de Week van Lezen en Schrijven (8 tot 14 september)
organiseren wij verschillende online kennissessies over de
aanpak van laaggeletterdheid. De sessies zijn bedoeld om te
inspireren, motiveren én natuurlijk om kennis uit te wisselen.
Er zijn sessies voor verschillende terreinen, voor mensen die
al langer bezig zijn met laaggeletterdheid of mensen die hier
pas kortgeleden kennis mee hebben gemaakt. Voor
professionals, politici en vrijwilligers. Dus of je nu een
doorgewinterde beleidsmedewerker bent of net begonnen als
taalvrijwilliger: schrijf je alvast in voor de sessie die het beste
bij jou past!
Lees verder

Voor jou en je Kind in Oosterhout.
In de cursus Voor jou en je kind! leren ouders over de
(taal)ontwikkeling van hun kind. Maar ook over activiteiten op
school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Voor jou en
je kind! worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij
kunnen hun kind daardoor beter helpen. Zo hebben zowel
ouder als kind profijt van deze lessen. Samen met het
DigiTaalhuis, basisschool De Ontdekking en De
VoorleesExpress zetten we Voor jou en je kind! succesvol in
Oosterhout. Benieuwd naar de uitkomsten of wil je zelf aan de
slag met Voor jou en je kind? Download hier het
praktijkvoorbeeld.
Lees verder

Maximale impact door slimme inzet
van financiële middelen
Dit voorjaar deelden gemeenteambtenaren die de regie
hebben op het thema laaggeletterdheid hun kennis en
ervaring. Daarmee verstevigen ze de lokale aanpak
laaggeletterdheid. In dit artikel delen we de inhoud uit de
sessie ‘Financiële middelen’.

Lees verder

Medewerkers van SW-bedrijven
werken aan digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de
werkvloer. Om laaggeletterden daarbij te ondersteunen starten
we het project ‘Digitaler naar werk’. Onze projectleider Michiel
Sträter vertelt wat het project inhoudt én waarom het zo
belangrijk is. “Mensen met voldoende digitale vaardigheden
zijn minder kwetsbaar en beter inzetbaar.
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.

Stichting Lezen en Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60

070 - 302 26 60

2594 AW Den Haag

info@lezenenschrijven.nl

Aanmelden | Gegevens wijzigen | Afmelden

