
 
 
 
 

Cursusaanbod Volwasseneducatie in Weesp 
 
 
 
Gratis Sipi-taalcursus Weesp 
 
Inhoud: U leert beter Nederlands. De les wordt gegeven aan de hand van de 

thema’s zelfredzaamheid, participatie, opleiding en werk.  
Lestijden: Dinsdagochtend 9-12 uur 

Vrijdagochtend  9-12 uur 
Locatie: De Roskam. Papelaan 99, 1382 RK Weesp. 
Niveau: Analfabeet tot B1. 
Wanneer: Binnen een maand na aanmelding. 
Aanmelden: Fakhita el Hachimi, regiogvtaal@s-ipi.nl, tel 020-6382808. 
Voorwaarden: • Minimaal 18 jaar of ouder 

• Niet inburgeringsplichtig 

• Woonachtig in de regio Gooi- en Vechtstreek 
 
 
Gratis Sipi-taalcursus voor ouders 1 - Kinderen opvoeden tussen twee culturen  
 

 
 
Gratis Sipi-taalcursus voor ouders 2 - Jongeren opvoeden tussen twee culturen  
 
Inhoud: U krijgt een grotere woordenschat en oefent met het gebruiken van de 

taal in opvoedsituaties. Daarnaast leert u wat u kunt doen om uw 
kinderen (12-23 jaar) steviger in hun schoenen te laten staan. U leert over 
opgroeien in twee culturen, hoe jongeren kunnen worstelen met hun 
identiteit en hoe dit soms kan leiden tot ernstige gedragsproblemen, 
zoals schooluitval of zelfs criminaliteit.  

 
 

 
 

Inhoud: U krijgt een grotere woordenschat en oefent met het gebruiken van de 
taal in opvoedsituaties. Daarnaast krijgt u advies en steun bij 
opvoedvragen over uw kinderen (0-23 jaar). U leert over uw taken als 
opvoeder en over de rol van de school. U leert meer zelfstandig doen en 
beter communiceren in uw gezin.  

Lestijden: In overleg met de groep. Tien weken, 1x per week. 
Locatie: In overleg met de groep, in de regio Gooi- en Vechtstreek. 
Niveau: Spreekniveau A2 en hoger. 
Wanneer: Bij minimaal 10 deelnemers. 
Aanmelden: Fakhita el Hachimi, regiogvtaal@s-ipi.nl, tel 020-6382808. 
Voorwaarden: • Minimaal 18 jaar of ouder 

• Niet inburgeringsplichtig 

• Woonachtig in de regio Gooi- en Vechtstreek 
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Lestijden: 

 
 
In overleg met de groep. Tien weken, 1x per week. 

Locatie: In overleg met de groep, in de regio Gooi- en Vechtstreek. 
Niveau: Spreekniveau A2 en hoger. 
Wanneer: Bij minimaal 10 deelnemers. 
Aanmelden: Fakhita el Hachimi, regiogvtaal@s-ipi.nl, tel 020-6382808. 
Voorwaarden: • Minimaal 18 jaar of ouder 

• Niet inburgeringsplichtig 

• Woonachtig in de regio Gooi- en Vechtstreek 
 
 
Gratis Sipi-taalcursus voor ouders 3 - Simpel Fit! Gezond eten en bewegen 
 
Inhoud: U krijgt een grotere woordenschat en leert over gezonde voeding en 

beweging voor kinderen. U leert hoe u uw kind kunt helpen om gezonder 
te eten en meer te bewegen. 

Lestijden: In overleg met de groep. Tien weken, 1x per week. 
Locatie: In overleg met de groep, in de regio Gooi- en Vechtstreek. 
Niveau: Spreekniveau A2 en hoger. 
Wanneer: Bij minimaal 10 deelnemers. 
Aanmelden: Fakhita el Hachimi, regiogvtaal@s-ipi.nl, tel 020-6382808. 
Voorwaarden: • Minimaal 18 jaar of ouder 

• Niet inburgeringsplichtig 

• Woonachtig in de regio Gooi- en Vechtstreek 
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