
 

 
 
 
 
 
 

Kompas biedt oefening en hulp voor alle inwoners die beter Nederlands willen leren om sterker  
en zelfstandiger in het leven te staan. Met betrekking tot werk, opleiding, gezondheid, contact  
met school, opvoeding, formulieren en brieven lezen en schrijven, social media en computer. 

Iedereen kan terecht bij Kompas voor extra taaloefening en lessen op maat zoals: spreken, 
luisteren, begrijpen, beter lezen en schrijven, sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, 
rekenen en digitale vaardigheden. Kompas biedt extra hulp bij inburgering, staatsexamens en niveau-
verhoging Nederlands als eerste taal of als tweede taal - NT1 en NT2. Er wordt les gegeven in grote  
en kleine groepen of individueel, afhankelijk van niveau en wat mensen willen leren.  
 

Overzicht lessen TaalPlus 2022 - 2023 
*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 
  Woensdagmiddag: Vrouwen 50+            13.00 -  15.00 uur 
  Donderdagavond:                            19.00  - 21.00 uur 
*In de Wilhelminahof Brakel  
  Dinsdagavond:    19.00 -  21.00 uur 
*In de bibliotheek Kerkdriel   
  Maandagochtend:            09.00 – 11.30 uur 
  Vrijdagochtend:     09.00 – 11.30 uur 
*In de bibliotheek Ammerzoden 
  Donderdagochtend    09.00 – 11.30 uur 
  Vrijdagochtend:                          09.00 – 11.30 uur 

*Het Leerhuis Zaltbommel bij Kompas en Taalhuis Maasdriel in de bibliotheek bieden hulp 
  aan alle inwoners die beter willen leren lezen, schrijven en/of met de computer werken. 
*Taal Thuis en op School voor ouders met kinderen op de basisschool en Peuterspeelzaal 
*Taalcoaches bieden extra hulp aan nieuwe inwoners in de Bommelerwaard. 
*Klik en Tik – digitale vaardigheden/werken met computer: elke donderdag 15.30 – 17.00 u. 
 
Kosten taallessen: 40 euro per jaar, dit is inclusief boeken. Informatie: Joke Verkuijlen 
joke.verkuijlen@kompasbommelerwaard.nl t. 06-44614237 of José Smulders t. 06-38396037 

 
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. 
 

Locatie Stichting Kompas: Brede School de Waluwe, Zaltbommel, ingang Pr. Bernardweg, kant Aldi 
Stichting Kompas werkt nauw samen met ROC Rivor, KW1 College, Bibliotheek e.a. organisaties. 

 
Voor lessen Nederlands zoeken we altijd taalvrijwilligers,  
mensen met ervaring en/of helpers. Info: bel of mail ons! 
www. kompasbommelerwaard.nl 

Lessen Nederlands,  extra oefening en steun bij het leren spreken, luisteren, 
begrijpen, lezen, schrijven, rekenen en computerlessen. Voor alle vrouwen en 

mannen in de Bommelerwaard die beter Nederlands willen leren.  
Hartelijke welkom bij TaalPlus - Stichting Kompas Bommelerwaard 
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