
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Kompas biedt extra oefening en hulp voor alle inwoners die beter Nederlands willen leren  
om sterker en zelfstandiger in het leven te staan. Op het gebied van werk, opleiding,  kinderen 
opvoeden en contacten met school, sociale contacten, eigen zaken regelen, formulieren en brieven 
kunnen lezen en schrijven. Ook digitale vaardigheden zijn belangrijk in deze tijd. 

Alle inwoners die problemen hebben met de Nederlandse taal kunnen terecht bij Kompas voor 
extra taaloefening en lessen op maat zoals: spreken/gesprekken voeren, luisteren, begrijpen,  
beter lezen en schrijven, sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, rekenen en werken  
op de computer. Kompas biedt extra ondersteuning voor inburgering, staatsexamens en niveau-
verhoging Nederlands als eerste taal of tweede taal. (NT1 en NT2). 
Er wordt les gegeven in grote en kleine groepen, afhankelijk van het niveau en wat men wil leren.  
 

* Lessen bij Kompas in Zaltbommel – Brede school de Waluwe 
Dinsdag- en donderdagochtend:     09.00  - 11.30 uur 
Woensdag- en vrijdagochtend:        09.00  - 11.30 uur 
Dinsdagmiddag:                   13.00  - 15.00 uur  
Woensdagmiddag:                              13.00  - 15.00 uur 
Donderdagavond:                               19.00  - 22.00 uur 
 
* Les in Kerkdriel in de bibliotheek:         elke vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 
* Les in Ammerzoden in de bibliotheek: elke vrijdagochtend van 09.00 – 11.30 

Kosten:  €10,00 per maand. Voor verdere informatie: 
Joke Verkuijlen: t. 0418 - 512656/0644614237 e-mail kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl.  

Afspraak maken: U kunt een afspraak maken voor inschrijving, informatie en advies over lessen 

Nederlands bij Kompas en/of ROC’s, bieb of andere hulp bij taal in Zaltbommel en Maasdriel. 
 
Stichting Kompas werkt nauw samen met ROC Rivor, KW1 College, Vluchtelingenwerk, Bibliotheken  
en is lid van het Taalakkoord Rivierenland. 
 

Locatie Stichting Kompas: Brede School de Waluwe, Zaltbommel, ingang Pr. Bernardweg, kant Aldi 
Secretariaat: Wichard van Pontlaan 19, 5302 XA Zaltbommel tel. 0418-512656 of 06-44614237 

 

Voor lessen Nederlands zoeken we docenten, mensen met ervaring en/of helpers 
 

www. kompasbommelerwaard.nl -  e-mail: info@kompasbommelerwaard.nl 

Lessen Nederlands,  extra oefening en steun bij het leren spreken, 
luisteren, begrijpen, lezen, schrijven, rekenen en pc-vaardigheden. 
Voor alle vrouwen en mannen die beter Nederlands willen leren.  

Hartelijke welkom bij Stichting Kompas Bommelerwaard 
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