VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

KARTA Z TŁUMACZENIEM: PODSTAWOWA INFORMACJA OD SZKOŁY DLA ROD-

Polskie
Nederlands

Wat is Basiseducatie?
Ben je 18 jaar of ouder? Ben je niet lang naar school gegaan en wil je bijleren? Dan is
Basiseducatie iets voor jou.
Welke cursussen?
• Bij Basiseducatie kan je cursussen taal, rekenen of computer volgen.
• Er zijn cursussen voor Nederlandstaligen en anderstaligen.
• Basiseducatie bekijkt samen met jou welke cursus bij jou past. Je leert in je eigen tempo
en op je eigen niveau. In kleine groepen.
Praktische informatie
•

De meeste lessen zijn gratis. Je betaalt wel voor lesmateriaal, zoals kopieën, een handboek of USB-stick.

•

Meestal kan je kiezen tussen een dag- of avondcursus. Je volgt 1 of meerdere dagen per
week les. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

•

Op het einde van de cursus krijg je een certificaat. Daarmee kan je verder leren in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Basiseducatie begeleidt je bij de overstap.

•

Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zoek een Centrum voor
Basiseducatie bij jou in de buurt: https://www.basiseducatie.be/centra.

(bron: Federatie Basiseducatie)

Czym jest Ośrodek
edukacji podstawowej?
Mają Państwo powyżej 18 lat? Od dawna nie chodzą Państwo do szkoły i chcą
Państwo uzupełnić braki w nauce? Jeśli tak, nauka w Ośrodkach edukacji podstawowej to coś w sam raz dla Państwa.
Jakie kursy oferują te ośrodki?
• W Ośrodku edukacji podstawowej (Centrum voor Basiseducatie) można uczęsz zać na kurs
nauki języka, matematyki lub informatyki.
• Organizuje on kursy dla osób posługujących się, jak i nieposługujących się językiem niderlandzkim.
• Ośrodek edukacji podstawowej pomoże Państwu określić, jaki kurs będzie dla Państwa najlepszy. Kursanci uczą się we własnym tempie i na własnym poziomie, w małych grupach.
Informacje praktyczne
• ●Większość lekcji jest bezpłatna. Płacą Państwo jedynie za materiały potrzebne do lekcji,
takie jak kserokopie, podręcznik, czy pamięć USB.
• Najczęściej można wybierać z kursów dziennych lub wieczorowych. Lekcje odbywają się
przez 1 lub więcej dni w tygodniu. Lekcje nie odbywają się podczas wakacji szkolnych.
• Na zakończenie kursu otrzymają Państwo świadectwo, dzięki któremu będą Państwo mogli
kontynuować naukę w Centrum kształcenia dorosłych (Centrum voor Volwassenenonderwijs, CVO). Ośrodek edukacji podstawowej pomoże Państwu w przejściu do tej szkoły.
• We Flandrii i Brukseli dostępnych jest 13 Ośrodków edukacji podstawowej. Tu mogą Państwo znaleźć najbliższy Ośrodek w swojej okolicy: https://www.basiseducatie.be/centra.
(źródło: Federatie Basiseducatie)

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Chcą się Państwo uczyć języka niderlandzkiego? Na stronie internetowej www.
integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen znajdą Państwo informacje, gdzie należy
się zgłosić. Można też uzyskać informacje w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko. Jeśli
mieszkają Państwo w Brukseli, mogą Państwo znaleźć potrzebne informacje na stronie https://
www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

