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Alfabetisering
Cursusinhoud en lesmateriaal
Na aanmelding bij Taalschool Veluwe wordt eerst met de cursist een uitgebreide intake uitgevoerd.
Aan deze intake zijn geen kosten verbonden. Vervolgens worden het taalniveau en de leerbaarheid
van de cursist in beeld gebracht. Op basis van de intake wordt een cursusadvies opgesteld dat met de
cursist wordt besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst met Taalschool Veluwe
waarin de voorwaarden voor de cursus uiteen worden gezet.
De lessen worden gegeven door bevoegde docenten die ruime ervaring hebben met
alfabetiseringslessen.
De cursus voor mensen die het Alfa 0 startniveau hebben bestaat uit 2 fasen: Alfa A en Alfa B. Elke fase
duurt gemiddeld 16 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol
afleggen gaan het volgende niveau volgen.
Fase Alfa A: In deze fase wordt met de methode 7/43, en de methode Spreektaal verder gewerkt aan
de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa A toets afgenomen; als die succesvol is,
wordt gestart met Fase B.
Fase Alfa B: In deze fase wordt met de methode 7/43 en de methode Spreektaal verder gewerkt aan
de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa B toets afgenomen; als die wordt gehaald
kan de cursist instromen in het startprogramma inburgering.
Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2 x getoetst om hun vorderingen te meten.
De cursisten mogen al de werkboeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken en
luisteren in het Nederlands op A0 niveau goed te leren. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting
op Taalschool Veluwe Inburgeringscursus A2.
Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding
hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.
De cursisten krijgen gedurende 40 weken, 3 keer per week 2,5 uur les.
Totale contacturen zijn: 300 uren.
De cursisten dienen daarnaast minimaal 4 uur per week thuis verder te studeren.
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