Welkom bij het Ster College
Als u beter wilt leren
lezen
schrijven
werken op de computer
dan kunt u les krijgen bij het Ster College.
Het Ster College is voor iedereen van 18 jaar of ouder die wil leren.

Leren is leuk
Op school komt u nieuwe mensen tegen.
Mensen zoals u, die ook willen leren.
Het geeft u een goed gevoel als u kunt lezen.
Of als u een formulier kunt invullen.
Een korte brief schrijven of werken op de computer.
Een som maken.
Als u het straks kan, bent u zekerder.
Het geeft u meer kansen. U vindt sneller een baan. U kunt verder leren.
Het Ster College geeft les op veel plekken.
Er is altijd wel een groep bij u in de buurt.
U krijgt les van een goede docent.
De groepen zijn niet groot.
De docent heeft tijd voor iedereen.
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Wij geven les aan inwoners van de gemeenten:
Bergeijk

Nuenen

Best

Oirschot

Bladel

Reusel–De Mierden

Cranendonck

Son en Breugel

Eersel

Valkenswaard

Eindhoven

Veldhoven

Heeze-Leende

Waalre

In deze gids vindt u alles wat u wilt weten.
Als u nog vragen heeft, dan stelt u die aan uw docent.
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Hoe werkt het?
De aanmelding
U moet zich eerst aanmelden.
Dat kan op onze website www.stercollege.nl.
U vult daar het aanmeld-formulier in.
U verstuurt het.
U kunt ook bellen naar de school 040 269 44 44.
U krijgt een aanmeldformulier thuis gestuurd.
Dat vult u in.
U stuurt het op naar school.
Of u brengt het naar school.
En dan?
Dan volgt de intake.

De intake
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging.
U komt dan naar school.
We doen de intake.
Dat is in een groep of alleen.
Wij leren u kennen.
U komt meer te weten over ons.
U kunt vertellen waarom u wilt leren.
En wat u wilt leren.
We willen weten wat u al kunt.
U maakt een test.
Zo weten we in welke groep u past.
Wilt u daarna starten met een cursus?
Dan schrijft u zich in.
Wij kunnen u daarbij helpen.

Wij gaan respectvol met u om.
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Nederlands als tweede taal A1
Wat leert u?
Lezen
Spreken
Schrijven
Luisteren
Gesprek voeren
Een cursus Nederlandse als tweede taal A1 duurt 96 lesuren.
Leert u snel?
Dan duurt de cursus 84 of 72 lesuren.
We kiezen samen wanneer u start.
U gaat 1 keer per week naar school.
Een les duurt 3 uur.
Er is een pauze.
De lessen volgt u in een groep.
Een groep heeft 10 tot 18 cursisten.
De boeken die u nodig heeft, kunt u bij ons lenen.
Dat is gratis.
Werkboeken mag u houden.
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De afspraken
Bij de start ontvangt u uw rooster.
Daarin staat wanneer u les heeft.
En waar de les is.
Soms krijgt u huiswerk.
Dat moet u maken.
U kunt op school op de computer werken.

U komt altijd naar de les.
Dat moet.
Behalve als u ziek bent.
U meldt dat bij de docent.
U kunt soms vrij vragen.
Dat doet u bij de docent.
Als u te weinig naar de les komt, stopt het voor u.
U kunt dan niet langer bij ons leren.
Dat is jammer.
Zorg dat u er bent.

In de schoolvakantie is er geen les.

De leertijd
Elke week krijgt u 3 uur les.
Per les hebt u 3 uur huiswerk.
U hebt dus 6 uur per week nodig.
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Het examen
U maakt aan het eind van de cursus een examen.
Het examen heeft 5 delen.
3 examens maakt u op papier (of op een computer)
2 examens zijn mondeling
Bij elk examen legt de docent goed uit wat u moet doen.

Het diploma
Als u slaagt, krijgt u het diploma.
Als u niet slaagt,
kunt u het nog een keer proberen.
Als u dan slaagt, krijgt u het diploma.
Als u niet voor alles slaagt, krijgt u een certificaat.
Dat geldt voor elk gehaald deel.
Als u niks haalt, ontvangt u een bewijs van deelname.
Dat is een bewijs dat u de cursus hebt gedaan.
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Samen
De docent geeft u les.
De docent helpt u bij de lesstof.
Samen kijken jullie hoe het met u gaat op school.
Ook kan de docent helpen bij problemen met het leren.
Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?
Als u niet tevreden bent over school of over de docent,
dan praat u eerst met uw docent.
Komt u er samen niet uit?
Dan kunt u een klacht indienen.
Op www.stercollege.nl staat wat u kunt doen.

Wat moet u al kunnen?
U kunt deelnemen als u kunt werken met de computer en de muis.

Wat leert u?
U leert Nederlands
verstaan
lezen
spreken
schrijven
en gesprekken voeren.
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Hoe lang duurt het?
Niet iedereen heeft hetzelfde
tempo. Dit is een gemiddelde.

De cursus duurt 96 lesuren.
U hebt 1 keer per week les. Een les duurt 3 uur.
Na elke les maakt u huiswerk. Daar doet u 3 uur over.
De cursus duurt korter dan 1 schooljaar.
Leert u snel?
Dan duurt de cursus 84 of 72 lesuren.

De aanpak
We werken met het boek Taalcompleet.
Daar hoort een werkboek bij.
Leert u snel?
Dan werken we met het boek Taaltalent.
Er zijn ook opdrachten op de computer.
Als u geen computer hebt, zoeken we een oplossing.

Na de cursus
Als u de cursus af hebt, kunt u verder leren.
U kunt een cursus A2 doen.
Dat kan ook bij het Ster College.

INSTAP-ADVIES

LES-UREN

EIND-NIVEAU

bekend met
computer + muis

max 96 uur

A1

25
0 uur
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We hopen u te zien bij het Ster College!

Deze gids is een korte versie van de OER (onderwijs- en examenregeling).
Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.

stercollege@summacollege.nl

040 269 44 44

Sterrenlaan 10 in Eindhoven

www.stercollege.nl
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