
Dat zal je leren!

Gratis lessen 
en workshops
 

DigiTAALpunt Noord
BBS de Hambaken
Het Wielsem 1
5231 BV  ‘s-Hertogenbosch

DigiTAALpunt West
Helftheuvelpassage 109
5224 AC  ‘s-Hertogenbosch

Voor alle activiteiten waarvoor aanmelden nodig is:
digitaalpunt@huis73.nl
06 22 81 70 08

In het DigiTAALpunt werken Farent, Koning Willem I College en Huis73 samen.

D



Activiteit Inhoud Wanneer?     Tijdstip Waar?  Aanmelden

Whatsapp Voor wie wil leren whatsapp videobellen. Hoe  Bij  verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl 
videobellen leuk om iemand waar je niet in levende lijve bij  voldoende tijden locaties 06 22 81 70 08
 kunt zijn, toch te kunnen zien! Of gezellig bij- aanmel-  
 kletsen met een groepje. dingen  

Samen De Rabobank geeft uitleg over : veilig bankieren, Bij verschillende verschillende  digitaalpunt@huis73.nl
bankieren vormen van fraude, hulpmiddelen om te kunnen  voldoende tijden locaties  06 22 81 70 08
 internetbankieren, de bancaire volmacht, het aanmel-   
 levenstestament via de notaris. dingen

Digitale veiligheid Een voorlichting over online fraude zoals  Bij verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
 whatsapp  fraude en phishing. voldoende tijden locaties 06 22 81 70 08
  aanmel-
  dingen

Veilig omgaan  De wereld ligt open voor je via het internet! Wie Bij verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
met social media     kan zien wat jij op Facebook of Instagram zet?  voldoende tijden locaties 06 22 81 70 08
 En wat voor informatie deel je wel of niet via  aanmel-   
 social media? Tijdens deze workshop krijg  dingen
 je  tips over veilig actief zijn op social media.  

Makkelijk lezen  In de DigiTAALpunten hebben we makkelijk lezen  Elke Di en Do 9:00 - 11:00 uur DigiTAALpunten niet nodig 
boeken gratis lenen  boeken. De boeken kun je gratis lenen.   Noord en West

digiTAALinloop Inloopspreekuur voor alle digitale vragen.  Elke Di en Do 9:00 - 11:00 uur DigiTAALpunten niet nodig 
 Neem je eigen laptop, tablet of telefoon mee voor    Noord en West
 de beste hulp.    

Inloopochtend Wil je iets weten over taallessen, lesmateriaal,  Elke Di en Do 9:00 - 11:00 uur DigiTAALpunten niet nodig
DigiTAAL punten    wil je oefenen op de laptop samen met je taal-   Noord en West 
 maatje of alleen. Dat kan allemaal op de inloop- 
 ochtend. 

Taalgids Wil je je taal of rekenen verbeteren en wil je  elke Do 9:00 - 11:00 uur DigiTAALpunten niet nodig
 graag weten welke cursus voor jou het meest    Noord en West
 passend is?  Het maakt niet uit of je de taal niet   afwisselend
 spreekt of alleen wil leren hoe het nou zit met 
 die d’s en t’s.
 

Activiteit Inhoud Wanneer?     Tijdstip Waar?  Aanmelden

Cursus Klik&Tik Voor volwassenen die beter willen worden in  Verschillende verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
 digitale basisvaardigheden. In een kleine groep dagen, 6-7 tijden locaties in de 06 22 81 70 08
 op eigen tempo leer je werken met de computer. bijeen-  stad
 Start bij voldoende deelnemers. komsten 

Cursus Digisterker Leren omgaan met de digitale overheid.  In een  Verschillende verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
 kleine groep. Verschillende thema’s. dagen, 4 tijden locaties in de 06 22 81 70 08
 Start bij voldoende deelnemers. bijeenkom-  stad
  sten van 2 u 

Makkelijk Lezen Voor alle volwassenen die in een kleine groep hun Bij voldoende verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
Club Boek en lees en/of spreekvaardigheid willen verbeteren. aanmelding, tijden locaties 06 22 81 70 08
Krant Start bij voldoende deelnemers. in overleg  

Taal-  Voor alle vrouwen die in kleine groepen aan de  Verschillende verschillende verschillende digitaalpunt@huis73.nl
ontmoetingen hand van praktische thema’s hun taal willen  dagen. tijden locaties  06 22 81 70 08
 verbeteren. Hele jaar  
  door.

Beeldbellen Wil je leren bellen met Skype, Zoom, Whattsapp?  Op afspraak hele jaar bij jou thuis digitaalpunt@huis73.nl
 Dan kun je samen met een vrijwilliger leren hoe  door of in een 06 22 81 70 08
 dit moet en samen  hiermee oefenen.    DigiTAALpunt
  

DigiTAALhulp Soms heb je een vraagje over je telefoon, tablet,  Bel naar het hele jaar bij jou thuis digitaalpunt@huis73.nl 
aan huis het installeren van een app, het gebruik van een  DigiTAAL- door   06 22 81 70 08
 app, het installeren van de TV etc. waar je niet  punt voor 
 uitkomt. Wanneer je niet naar het DigiTAAL- een afspraak
 spreekuur kunt komen, is het ook mogelijk dat
 een vrijwilliger bij je thuis komt helpen.     

De meeste activiteiten zijn voor iedereen en deelname is gratis. 
Taalontmoetingen is voor vrouwen. 

Kijk voor de adressen op de achterzijde van deze folder.
D


