
Wegwijzers
de Centrale Bibliotheek  
Oudegracht 167
Spreekuur:  do. 15.00 - 17.00 uur 
06 - 17806571
wegwijzercentralebibliotheek@gmail.com 

de Bibliotheek Hoograven 
Smaragdplein 100
Spreekuur:  di. 10.00 - 12.00 uur
06 - 47208323
wegwijzerhoograven@gmail.com

de Bibliotheek Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188
Spreekuur:  woe. 10.00 - 12.00 uur
06 - 49666194
wegwijzerkanaleneiland@gmail.com

de Bibliotheek Lunetten 
Hondsrug 21
Neem contact op voor een afspraak
06 - 47474253
wegwijzerlunetten@gmail.com

de Bibliotheek Oog in Al 
Everard Meijsterlaan 1a
Spreekuur:  ma. 18.00 - 20.00 uur 
06 - 19596247
wegwijzerlombok@gmail.com

de Bibliotheek Overvecht 
Gloriantdreef 1
Spreekuur:  di. + do. 13.00 - 15.00 uur
06 - 33081800
wegwijzerovervecht@gmail.com

de Bibliotheek Parkwijk
Kruidenlaan 1 
Spreekuur:  wo. 14.00 - 16.00 uur
06 - 44987583
wegwijzerparkwijk@gmail.com

de Bibliotheek Vleuterweide 
Burchtpoort 16
Spreekuur:  do. 15.00 - 17.00 uur
06 - 19086556
wegwijzervleuterweide@gmail.com

de Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
Spreekuur:  woe. 10.00 - 12.00 uur
06 - 16027241
wegwijzerzuilen@gmail.com

www.wij30.nl
www.taaldoetmeer.nl
www.bibliotheekutrecht.nl

AU
G

 2017

Het Taalhuis
Aan de slag met basisvaardigheden

Adressen • tijden • contactgegevens

Het Taalhuis is dé plek voor iedereen 
die aan de slag wil met basisvaardigheden: 
taal, digitale vaardigheden en rekenen

Doe mee Startpunten
Bibliotheek Hoograven
Smaragdplein 100  
Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Zuilen   
Zwanenvechtlaan 4
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188 
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Overvecht 
Gloriantdreef 1 
Dinsdag van 13.00 - 15.00 uur
Donderdag van 13.00 - 15.00 uur



Wat gebeurt er in het Taalhuis? 
In het Taalhuis zijn de volgende activiteiten:  
•  Doe Mee startpunten  
•  Persoonlijk advies over lessen en cursussen
• Oefenplekken, taal- en computerlessen 
• Taalondersteuning voor vrijwilligers 
• Taalhuisactiviteiten en bijeenkomsten

Ieder Taalhuis heeft een taalteam. Of je nu cursist bent, bij een buurtteam werkt
of vrijwilliger wilt worden, het taalteam weet waar je terecht kunt voor meer 
informatie. Het taalteam bestaat uit medewerkers van de Bibliotheek, 
taalvrijwilligers, medewerkers van vrijwilligersorganisaties Taal doet meer, 
Digiwijs 3.0 en buurtteammedewerkers.

Doe mee Startpunt voor taal- en digitale vragen
Hulp bij het invullen van een formulier, inloggen, of het schrijven van een 
sollicitatiebrief? Het Doe Mee Startpunt is dé plek waar je kunt binnenlopen met 
een (digi)tale taalvraag of om laagdrempelig te oefenen. 
Bij het Startpunt bruist het Taalhuis van de activiteiten gericht op basisvaardig-
heden. Zo worden cursisten gestimuleerd om hun taal- en digitale vaardigheden 
te verbeteren en door te stromen naar vervolgaanbod. Deelnemers die les 
willen volgen krijgen persoonlijk advies van de Wegwijzers.

Persoonlijk advies over lessen en cursussen
Beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven? Op zoek naar een passende 
computercursus? Of op zoek naar lesmateriaal om zelf te oefenen? 
In het Taalhuis geven Wegwijzers persoonlijk advies en helpen waar nodig bij het 
aanmelden voor een cursus. Behalve in de vier Taalhuizen zijn er Wegwijzers in de 
Bibliotheken in Vleuterweide, Parkwijk, Oog in Al en de Centrale Bibliotheek.

Oefenplekken, taal- en computerlessen  
In de Taalhuizen worden computer- en taallessen 
georganiseerd op verschillende niveaus. De lessen worden gegeven 
door geschoolde vrijwilligers van onder andere Taal doet meer en Digiwijs 3.0. 
De lessen worden gegeven in kleine groepjes. Er zijn gemengde groepen en 
groepen speciaal voor mannen en vrouwen. Ook zijn er leesgroepen.
In het Taalhuis kun je ook zelf oefenen. Je kunt altijd terecht op een computer 
en uitleg krijgen bij online leerprogramma’s, zoals oefenen.nl. 

Taalhuisactiviteiten en bijeenkomsten
In 2017 worden er verschillende taalhuisactiviteiten georganiseerd: werken met 
de DigiD, informatie over de U-pas, financieel café, themabijeenkomsten  over 
gezondheid, werk en opvoeden. Kijk voor meer informatie op de website van de 
Bibliotheek.
 
Taalondersteuning voor vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen in het Taalhuis terecht bij de taalconsulent met vragen over 
o.a. lesmaterialen, trainingen, toetsen en intervisie.

Spreekuren taalconsulenten: 
di.  9.00 - 11.00 uur • De Alchemist • Koningin Wilhelminalaan 8
do. 15.00 - 19.00 uur • de Centrale Bibliotheek • Oudegracht 167
Mail voor een afspraak naar taalconsulent@taaldoetmeer.nl.

Deskundigheidsbevordering
Het hele jaar door worden er trainingen georganiseerd voor vrijwilligers van het 
Taalhuis. Van introductiecursussen, tot verdiepende workshops en intervisie-
bijeenkomsten. 
Kijk op www.taalhuisutrecht.nl voor de actuele agenda.

Voor alle taal- en 
computervragen, 

kom naar het  
Doe mee 

Startpunt!

Overzicht 
spreekuren + 

contactgegevens 
achterop 

deze folder

Taalhuizen vindt u in de Bibliotheken Hoograven,  
Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen


