
 

 

 

 

 

Activiteiten in de gemeente Maasdriel voor inwoners die hun Nederlands,  

rekenen en computervaardigheden willen verbeteren. Iedereen is van harte welkom. 

De gemeente Maasdriel organiseert wekelijks i.s.m. met het Koning Willem I College  

op 3 momenten een Leerpunt in de bibliotheek van Kerkdriel: 

• Dinsdagavond van 18.30 uur – 21.30 uur  

Deze avond wordt verzorgd door ROC Rivor. Focus op NT1 

• Woensdagmorgen van 9.00 uur – 12.00 uur. Focus op NT2 

Deze avond wordt verzorgd door KWIC. Focus op NT2 

• Donderdagavond van 18.30 uur – 21.30  

Deze avond wordt verzorgd door KWIC. Focus op NT2 

Deze leerpunten zijn bedoeld voor inwoners uit de gemeente Maasdriel die hun Nederlands,  

rekenen en/of computervaardigheid willen verbeteren en niet verplicht zijn in te burgeren.  

Voor inburgeraars uit Maasdriel worden lessen gegeven in De Kreek in Kerkdriel door KWIC: 

• Maandag en donderdag van 9.00 uur – 12.00 uur 

• Dinsdag van 12.45 uur – 15.45 uur 

Voor niet-inburgeraars of ex-inburgeraars uit Maasdriel worden lessen gegeven in De Kreek in 

Kerkdriel door KWIC: 

• Maandag- en donderdagavond van 18.30-21.30 uur 

Stichting Kompas Bommelerwaard biedt i.s.m. de gemeente Maasdriel en KWIC  

extra oefening en hulp voor inwoners die beter Nederlands willen leren:   
Beter leren lezen en schrijven, luisteren, spreken, rekenen en computervaardigheden.  

Extra ondersteuning bij inburgering, staatsexamens en niveau-verhoging Nederlands als eerste taal  

of als tweede taal. (NT1 en NT2). 

• Les in Kerkdriel in de Bibliotheek: elke vrijdagochtend van 8.45 – 11.30 uur 

• Les in Ammerzoden in de Bibliotheek: elke vrijdagochtend van 8.45 – 11.30 uur 

• Taallessen bij Kompas in de Brede school de Waluwe in Zaltbommel – elke dag 

Bij Kompas in Zaltbommel kunt u ook terecht voor: 

• Cursus Klik en Tik – digitale basisvaardigheden: elke donderdag van 15.15 – 16.30 uur 

• Computerlessen vanaf dinsdag 23 oktober van 19:30 – 21:00 uur  

Voor informatie over taal kunt u terecht bij KWIC, Stichting Kompas, Bibliotheken,  

gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.  

KWIC: Ellen van Donk tel.06-29462318 of email: leerpuntmaasdriel@kw1c.nl 
 
KOMPAS: Joke verkuijlen tel. 06-44614237 e-mail: kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl.  
www. kompasbommelerwaard.nl  
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