Workshops gebaren Wintelre (nabij Eindhoven)
Workshop basis NmG
Workshop verdieping NmG

1 oktober 2022
28 januari 2023

Wil jij beter leren communiceren in gebaren? Zijn gebaren belangrijk voor jezelf, voor je kind, je
opleiding of je werk? Of vind je communiceren in gebaren gewoon leuk?
Veldman & Wouters nodigt je graag uit voor een basis en/of verdiepingsworkshop Nederlands met
Gebaren (NmG) op een unieke locatie.
Tijdens de workshop ligt het accent op het leren en oefenen van gebaren. Dit doen we aan de hand
van thema's met leuke oefeningen. Je maakt kennis met theorie over Nederlands met Gebaren
(NmG), zoals 'wat is het verschil met gebarentaal en waarvoor kun je NmG gebruiken?' Je wordt
ondergedompeld in de wereld van gebaren en ontvangt tips over materialen en apps.
Zelfs tijdens de lunch zullen we communiceren in gebaren. Op die manier leer je direct hoe je
gebaren gebruikt in de alledaagse praktijk. Aan het eind van de dag kun je al een heus gesprek
voeren met ondersteunende gebaren. Hoe leuk is dat?!
En na het volgen van de workshops krijg je toegang tot gebarenfilmpjes met gebaren die je tijdens de
workshops geleerd hebt.
Praktische informatie
Het is mogelijk een basis- en verdiepingsworkshop te volgen. Deelname aan alleen de basisdag is
mogelijk en onder voorwaarden geldt dat ook voor de verdiepingsdag.
De workshops vinden plaats op een landelijke locatie in Wintelre (regio Eindhoven). Vanuit de
cursusruimte kijk je direct in de koeienstallen van hoeve de Nachtegaal.
Tijd workshop:
Kosten per workshop:

10:00 u - 14:00 u
€ 92,50 (incl koffie, thee, lunch)*

Bij aanmelding voor beide dagen betaal je voor de tweede dag slechts € 85,00. Bovendien ontvang je
dan 10 geaccrediteerde punten voor het SKJregister.
Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door onderstaand inschrijfformulier ingevuld te mailen aan
info@veldmanwouters.nl o.v.v. 'Aanmelding workshop gebaren Veldman & Wouters.
Meld snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!
De workshops worden verzorgd door Mariëtte Veldman en/of Cindy Wouters. Beiden zijn
gecertificeerde gebarendocenten NmG en werkzaam bij Veldman & Wouters.
Voor meer informatie kun je terecht op de website van Veldman & Wouters.

Voor de Algemene Voorwaarden en Privacyreglement verwijzen we naar www.veldmanwouters.nl

Inschrijfformulier Veldman & Wouters; workshops Nederlands met Gebaren
Middels dit formulier schrijf je je in voor de basis en/of verdiepingsworkshop NmG.
Je ontvangt na inschrijving een factuur1 per mail, een maand vooraf aan de workshopdag.

Ik schrijf me in voor een workshop op:
0 zaterdag 1 oktober 2022; basis NmG
0 zaterdag 28 januari; verdieping NmG
0 ik heb nog geen (praktische) ervaring met NmG
0 ik heb wel (praktische) ervaring met NmG, namelijk:
………………………………………………………................................................
Ik ben geïnteresseerd in deze workshop(s) omdat ik
………………………………………………………................................................

Eventuele bijzonderheden tav de lunch:
………………………………………………………................................................
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email:
Tel. nr:
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik akkoord ga met de Algemene en
annuleringsvoorwaarden van Veldman & Wouters zoals vermeld op de website onder Algemene
Voorwaarden.
Datum:
Handtekening:
Voor de Algemene Voorwaarden en Privacyreglement verwijzen we naar www.veldmanwouters.nl

