
 

 

Praktische Vaardigheden 

- Budget Koken 
(Gezond en niet te 
duur koken) 

- Theorie 
Autorijbewijs-B 

- Lasdiploma MIG 
(examenkosten!) 

 

Diverse Vaardigheden 

- Engels (bij voldoende deelname) 
- Huiswerkbegeleiding 

 

 

 

 

 
Wanneer? 

De avondschool is er elke dinsdagavond. 
We starten in september eerst met een 
kennismakings- en aanmeldingsavond. 
Houd de website in de gaten voor de 
datum van de eerste avond! 

De daarop volgende week starten de 
eerste lessen.  
De lestijden zijn van 18:45 tot 20:30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op PrO Hardenberg… 

➔ Leer je in kleine groepen 

➔ Kijken we samen wat je wil 
leren en belangrijk voor je is 

➔ Geven we de ondersteuning 
die bij je past! 
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  Wat bieden we aan: 

Taalvaardigheden 

- Lees en Schrijf! -  
Beter leren lezen en schrijven op 
verschillende niveaus 

- Taal op je werk! 

Geld- en Rekenvaardigheden 

- Lees en Schrijf! Geld en Rekenen 
Tips en uitleg over hoe om te gaan 
met geld 

- FF rekenen - Oefenen met 
dagelijkse rekensituaties 

- Tel je Geld en Budgetplanner 
- Smart met Geld 

 

“Je bent nooit te oud 
om te leren!!!” 

 

Avondschool PrO Hardenberg 

Ben jij een bekende of oud-leerling 
van PrO Hardenberg of van het 
praktijkonderwijs? 

Dan hebben we een leuk aanbod aan 
cursussen voor jou!  

We bieden je een gezellige en 
leerzame avond! Je mag er zijn, 
precies zoals je bent! 

Deze cursussen worden gegeven in 
Hardenberg en zijn bijna allemaal 
gratis. 

Je bent altijd WELKOM en kom 
gerust een avond kijken om te zien 
of het iets voor je is. 

Digitale Vaardigheden 

- Klik & Tik – De Basis 
- Klik & Tik – Samen op het Web 
- Klik & Tik – Werken met een tablet 
- Vitaal Online 
- DigiD en Mijn overheid 
- Type Cursus 

Werknemersvaardigheden 

- Solliciteren – Van Brief naar Baan 
- VCA Veiligheid – Basis (examenkosten!) 

 

 
Waar? 

PrO Hardenberg 
Verlengde Korte Steeg 18,  
7772RZ Hardenberg 

www.prohardenberg.nl 

 

 

 

 


