
vooraf  
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen. Deze 

Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen. Wij vragen onder andere uw 

aandacht voor: het ‘Event laaggeletterdheid’ voor bedrijven, elke week Praathuis in Oldenzaal,  

de Digimeter en de Rekenmeter, laaggeletterden vaker langdurig arm. 
 

‘Event laaggeletterdheid’ voor bedrijven - 8 september (Week van de Alfabetisering) 
Voor Oldenzaalse en Losserse bedrijven die actief iets willen gaan doen om laaggeletterdheid onder mede-
werkers te bestrijden, wordt op donderdag 8 september het Event laaggeletterdheid georganiseerd.  
De organisatie is in handen van  Lions BOCA Oldenzaal en Taalsamenwerking Oldenzaal. Samen met 
Stichting Lezen en Schrijven wordt tijdens deze middag informatie gegeven over de verschillende wijzen 
waarop hulp kan worden geboden om spreek-,schrijf- en leesvaardigheid te verbeteren. De mogelijkheid 
bestaat om na de informatie direct nadere afspraken te maken. Bekend is dat laaggeletterde werknemers 
een lagere arbeidsproductiviteit hebben, minder werklust, een lagere belastbaarheid, een slechtere gezond-
heid, een slechtere arbeidsmarktpositie en minder veilig werken. De wethouder zal op 8 september de af-
trap verzorgen. Bedrijven kunnen zich voor het event aanmelden. 
 

dag: donderdag 8 september 2016 in de Week van de Alfabetisering 5 - 11 september                
tijd: 16.00 tot 17.30 uur ; inloop vanaf 15.30 uur. 
locatie: de Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 11. 
aanmelding: Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden bij Esra Callar:                                    
e.callar@impuls-oldenzaal.nl, telefoon  06-48499451. 

organisatie: Lions BOCA Oldenzaal, de Bibliotheek Oldenzaal, Stichting Lezen & Schrijven. 
   
 

voortaan iedere week Praathuis in Oldenzaal 
Vanaf september 2016 is Praathuis Centrum  in de Bibliotheek aan de 

Ganzenmarkt 11, elke vrijdag geopend, van 14.00 tot 15.30 uur (niet in 

de schoolvakanties). 

Praathuis Berghuizen (Impuls, Helmichstraat 42b) is elke 2e of 3e dins-
dag van de maand geopend van 10.30-12.00 uur, buiten de schoolva-
kanties. 
 

Onze enthousiaste vrijwilligers oefenen met de deelnemers taalvaardig-
heid door middel van taalspelletjes, muziek, eenvoudige krantenberich-
ten en tijdschriftartikelen en door gewoon met elkaar in het Nederlands te 
praten. De woordenschat wordt op deze manier snel verbeterd.  

 

Deelname aan het Praathuis is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. 

 
 

staatssecretaris Klijnsma lanceert Rekenmeter 
Bijna twee miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat 
zorgt in het dagelijks leven voor allerlei problemen. Zo kan het lastig zijn om werk te 
vinden, en al helemaal werk dat voldoende verdient. Om specifiek mensen met reken-
problemen te herkennen lanceerde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken 
vandaag de door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde Rekenmeter. 

https://taalvoorhetleven.nl/nieuws/staatssecretaris-klijnsma-lanceert-rekenmeter  
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computers en digitalisering, een dagelijkse zorg voor laaggeletterden; nu is er de digimeter 
“Ik vind de computer heel eng.” “Ik wil mijn dingen zelf doen, maar soms lukt het 
niet.” “Het is een dagelijkse zorg.” Uitspraken van ex-laaggeletterden die moeite 
hebben met de digitalisering in Nederland. 
De digitale toepassingen in ons dagelijks leven ontwikkelen zich snel. Wanneer je 
niet mee kunt met de snelle digitale veranderingen en niet goed kun werken met de 
computer, heeft dit grote invloed op je leven. 
Samen met het UWV en Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP Platform voor de 
Informatiesamenleving, lanceerde Stichting Lezen & Schrijven, de Digimeter. Een 
instrument, waarmee snel in kaart kan worden gebracht of iemand moeite heeft met 
digitale vaardigheden. 
 

http://basismeters.nl/meters/digimeter/  
http://www.lezenenschrijven.nl/feiten/digitale-vaardigheden-en-laaggeletterdheid/ 
 
 

laaggeletterden veel vaker langdurig arm 
Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen blijken veel vaker 
langdurig arm te zijn dan niet-laaggeletterden. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd 
door Stichting Lezen & Schrijven. Nederland telt zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden 
(Algemene Rekenkamer, 2016) en 600.000 mensen die langdurig arm zijn (SCP, 
2015).  

:  http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/laaggeletterden-veel-vaker-langdurig-arm  

 

 

openingstijden Praathuis  

Centrum - Bibliotheek, Ganzenmarkt 11       Berghuizen - Breedwijs, Helmichstr 42b 

van 14.00 - 15.30 uur                                         van 10.30 - 12.00 uur                                           

vrijdag  2, 9, 16, 23, 30 september                                   
vrijdag  7,14, 28  oktober                                    dinsdag 11 oktober       
vrijdag  4, 11, 18. 25 november                        dinsdag 15 november 
vrijdag  2, 9, 16, 23 december            dinsdag 13 december 
 

 

 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Esra Callar: e.callar@impuls-oldenzaal.nl    06-48499451 

 

openingstijden Taalpunt:  

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en  

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 

   Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 
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