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Met de Week van de Alfabetisering zet Stichting Lezen & Schrijven zich samen met zoveel
mogelijk mensen, bedrijven en organisaties van 9 t/m 15 september in voor een samenleving
waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Doe ook mee en meld je aan!

ORGANISEER EEN
ACTIVITEIT

Deel kennis over aanpak
laaggeletterdheid tijdens een
inhoudelijk symposium, organiseer
een letterlunch of start een
wervingsactie voor taalcursisten
in het centrum van de stad.

DOE OOK MEE

DOWNLOAD
CAMPAGNEMATERIALEN

Breng de campagne ook onder de aandacht
van collega’s en bezoekers met posters en
flyers. Print de materialen zelf en hang ze op.
Of bestel campagnematerialen.

DOWNLOAD & PR INT

BLIJF OP
DE HOOGTE

Wil je op de hoogte blijven van
het werk, de campagnes en
evenementen van Stichting
Lezen & Schrijven? Meld je dan
aan voor onze digitale
nieuwsbrief.

MELD JE AAN

STIMULEER
BETROKKENHEID

Deel de campagne via website,
nieuwsbrief en sociale media.
Tip: gebruik daarbij ons voorbeeld
nieuwsbericht en andere downloads.

INSPIREER ANDEREN

IK-WIL-LEREN
CAMPAGNE

Breng de ik-wil-leren
campagne onder de aandacht van
laaggeletterden, door de posters
en flyers te printen en deze te
verspreiden. Of deel
campagnebanners met de website
www.ikwilleren.nl op sociale media.

HELP IEMAND VOORUI T

DOE MEE AAN
DE TAALCHALLENGE

Ga de uitdaging aan en meld je aan voor
de TaalChallenge met kans op toegangskaarten
voor de Efteling. PS de TaalChallenge hebben
we ontwikkeld voor scholen & gezinnen.

DOE MEE

HEB JE VRAGEN?

Heb je een vraag over de Week van
de Alfabetisering? Neem contact met
ons op door een e-mail te sturen naar
info@weekvandealfabetisering.nl.

NOMINEER JOUW
FAVORIETE
TAALHELDEN

Wie zet zich op een bijzondere
manier in voor een geletterd
Nederland en verdient
de TaalHeldenprijs?

NOMINEER

STUUR EEN E-MAIL

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Ga naar www.weekvandealfabetisering.nl en kijk hoe jij kan helpen.

