Nederlandse Taal
kan je leren
Digitale
Nederlandse
Les
Wil je jouw Nederlandse
grammatica verbeteren?
Bij Het Bruisnest kun je een
cursus volgen via de
computer. Wij werken met
een digitaal programma
met zeer veel oefeningen.
Als je wilt, kun je hierbij
ook gecoacht worden.
Je kunt zelf aangeven op
welke dag je dit graag zou
willen volgen.

Wat kan je verwachten?
Zo kun je oefeningen maken om
wederkerende voornaamwoorden te
leren gebruiken, woorden in alfabetische
volgorde te zetten, het verschil tussen als
en dan toe te passen, interpunctie juist te
gebruiken en je kunt leren hoe je een
woord moet af-bre-ken. Speciaal voor
NT2’ers (mensen voor wie de
Nederlandse taal de tweede taal is) zijn er
ook allerlei opdrachten gemaakt zoals
lidwoorden invullen, aanwijzend
voornaamwoord oefenen,
verkleinwoorden invullen, meervouden
invullen en voegwoorden gebruiken.

Werkwoordspelling is bij de Nederlandse taal het belangrijkste
onderdeel van spelling. In elke zin
staat immers een werkwoord! Per
onderdeel kun je de werkwoordsvormen goed leren schrijven en
per soort oefening is de moeilijkheidsgraad opgebouwd. Eventueel
kun je de uitleg lezen bij de verschillende onderdelen van de
werkwoordspelling: persoonsvorm
tegenwoordige tijd, persoonsvorm
verleden tijd en natuurlijk het voltooid deelwoord. Ook het enkelvoud en meervoud kan apart worden geoefend.

Allemaal digitaal
Door middel van:

Het allerbelangrijkste van elke taal zijn de woorden, oftewel het aantal woorden dat je kent. Als je
een nieuwe taal gaat leren, begin je ook altijd met
het leren van woorden. Zo kan je ook oefeningen
maken met allerlei woorden, afkortingen en natuurlijk spreekwoorden, gezegdes en vergelijkingen. Helaas is dit niet de beste plek om een betere
woordenschat te krijgen. Voor een grote woordenschat is lezen heel belangrijk. Je kunt je verdiepen
in mooie boeken, maar kranten en tijdschriften
kunnen je ook helpen om een grotere woordenschat te krijgen.

Heeft u vragen of wilt u zich
opgeven? Neem dan contact
met ons op voor vrijblijvende
informatie.
Dit kan via telefoon:
0182-522435 of mail:
info@hetbruisnest.nl
www.hetbruisnest.nl

