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Leer je
Nederlands?
Kom oefenen
in Muntpunt.

Activiteiten

Collectie

Babbelut-conversatietafels

In de Agora (verdieping 0) staat
de collectie Nederlands Leren.
De boeken staan per soort en
per niveau.
Zo kan je ze makkelijk vinden.

Cinema NL Online

• Leerboeken en taalcursussen
• Boeken en cd-roms over
- grammatica en spelling
- lezen, luisteren, schrijven en spreken
- woordenschat
• Informatie en eenvoudig Nederlands
• Woordenboeken
• Cd’s en dvd’s
• Leesboeken

Leer nieuwe mensen kennen en spreek over
verschillende onderwerpen.
elke vrijdag / 10:00 - 12:00
Niet tijdens schoolvakanties

De Dertigers – Seizoen 1 (kijken via vrt.nu)
Kijk thuis naar een Nederlandstalige serie en
praat er online over. Elke week bespreken we
een aflevering.
elke dinsdag / 20:00 - 21:00 / online
13.09 - 20.12 (niet tijdens schoolvakanties)

Pim Pam Praat

Speel samen spelletjes en oefen zo je
Nederlands.
elke 2 weken op dinsdag / 14:00 - 15:00
06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 08.11, 22.11, 06.12 & 20.12

Samen Lezen NL

Samen lezen we mooie teksten in het
Nederlands. En we praten erover.
elke 2 weken op dinsdag / 14:00 - 15:00
13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 15.11, 29.11 & 13.12

Boekbabbel

We babbelen elke maand over een goed boek
met Nederlandstaligen en anderstaligen die
Nederlands leren (vanaf niveau 3.1).
Lees het boek en schrijf je in!
16.09, 14.10, 18.11 & 16.12 / 10:00 - 12:00

Wablieft?
Bedoel je de
duidelijkste krant
van het land?
Ja, de Wablieft
hebben we
ook!

Wat is jouw
taalniveau?
Je begrijpt of
spreekt nog niet veel
Nederlands.

Je begrijpt al een
beetje Nederlands
maar je spreekt het
nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel
Nederlands en kan
ook iets vertellen.

Je begrijpt veel
Nederlands en
spreekt het goed.

Schrijf je
in via
muntpunt.be/
nederlands

Je vindt in Muntpunt nog heel veel
andere dingen: boeken in allerlei
talen over verschillende thema’s,
luisterboeken, kranten, dvd’s en
spelletjes. Je kan ze hier bekijken of
mee naar huis nemen.
Kan je niet kiezen? Wil je een tip?
Bij de rode balie (+1) helpen we je.

Meer weten
en doen
Vragen over kinderopvang,
inschrijven op school, werk vinden?
Muntpunt helpt!
Stel ons je vragen over wonen,
werken, leren en leven. We nemen
uitgebreid de tijd om je op maat te
helpen.
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- Live, in Muntpunt:
Woensdag en vrijdag, 14:00 - 16:00
Zaterdag, 10:00 - 12:00
- Telefonisch, op 02 278 11 00
Maandag tot vrijdag, 13:00-17:00
Niet op feestdagen
- Via mail, op info@muntpunt.be

Wil je de bib nog beter leren
kennen?
Doe de Rondleiding met opdrachten
voor anderstaligen die Nederlands willen
leren. Vraag ernaar aan de rode balie
(+1) of download hem via muntpunt.be/
nederlands.

Rondleid
opdrach ing met
ten

Je begri
jpt of spree
veel Nede
kt nog niet
rlands.

Wil je graag helpen in een
Brusselse organisatie om je
Nederlands te oefenen?
Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou. Kom
eens langs voor meer info bij het Infopunt
Vrijwilligerswerk.
Dinsdag tot en met vrijdag | 12:00 - 14:00
Dinsdagavond | 17:00 - 19:00
Agora (verdieping 0)
Muntpunt
Munt 6, 1000 Brussel
info@muntpunt.be
02 278 11 11
ma-vr: 10:00-20:00
za: 10:00-18:00
zo: gesloten

