De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!
Wil je hier tijdens je taalcoaching aandacht aan besteden? Dat kan! We delen graag een aantal
tips voor materialen die je kunt gebruiken.
De verkiezingskrant in makkelijke taal van Pro Demos
Deze krant is speciaal gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen
en schrijven. Je kunt samen de krant bekijken en lezen en dan met elkaar
in gesprek over de verkiezingen.
Je kunt een aantal verkiezingskranten ophalen op het kantoor van Taal
Doet Meer of tijdens het taalvrijwilligersspreekuur in de bibliotheek op de
Neude op donderdagmiddag tussen 15.00 – 17.00 uur.
Wil je de verkiezingskrant alvast online bekijken? Klik dan hier.

De website www.hoewerktstemmen.nl
Op deze website legt Steffie alles uit over het
stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de interactieve website wordt in makkelijke taal
uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe het
stemmen werkt. Deelnemers kunnen de website zelf
bekijken en op ‘verder’ klikken om de volledige uitleg
te bekijken. Aan het eind kun je Steffie helpen met
stemmen.
Ook heeft Steffie een kieskompas in makkelijke taal
voor de inwoners van Utrecht. Je kunt samen met je
deelnemers dit kieskompas invullen en bespreken.
Het kieskompas in makkelijke taal vind je hier.
Melkweg+ werkboekje over verkiezingen (ongeveer A1 niveau)
De leesmethode Melkweg+ heeft ook een boekje met het thema verkiezingen. Dit boekje is op
niveau Alfa B naar Alfa C. Het werkboekje gaat over de landelijke verkiezingen in 2017, maar is
nog goed te gebruiken om te leren over verkiezingen in het algemeen. In boekje staan
leesteksten, een voorbeeld van een stempas en woordenschatoefeningen bij het thema. Je kunt
een aantal boekjes ophalen bij het kantoor van Taal Doet Meer. Je kunt het boekje ook hier
online bekijken.
Leestekst over gemeenteraadsverkiezingen 2018 (op B1 niveau)
Op de website www.nt2taalmenu.nl staat ook een leestekst op B1 niveau over de
gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt de tekst ook afspelen als luisterfragment. Bij de tekst staat
een woordenlijst en staan verschillende oefeningen. Je kunt dit online bekijken en invullen of de
tekst en opdrachten uitprinten.

Wil je materiaal komen ophalen? Stuur dan een mailtje naar taalconsulent@taaldoetmeer.nl en
dan leggen we het voor je klaar.

Activiteiten in de stad over de gemeenteraadsverkiezingen
In Utrecht worden rond de gemeenteraadsverkiezingen verschillende activiteiten georganiseerd.
Misschien past dit aanbod bij jouw deelnemers en kun je hen hiervoor uitnodigen.

Jouw stem = jouw toekomst
8 maart 2022, van 12:00 tot 15:30 | Bibliotheek Neude | Collegezaal en Podium
Speciaal voor laaggeletterde Utrechtse vrouwen
Kosten: Gratis, wel graag reserveren via Radj Ramcharan (radjramcharan@lezenenschrijven.nl)
Op Internationale Vrouwendag organiseert Stichting Lezen & Schrijven, samen met ProDemos,
de gemeente Utrecht en de Bibliotheek een bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen.
Doel is om ze te informeren en te stimuleren in maart te gaan stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Alle Utrechtse politieke partijen worden benaderd om met hun
vrouwelijke kandidaten aanwezig te zijn om hun standpunten in klare taal uit de doeken te doen.
De middag wordt voorafgegaan door een heerlijke lunch. Tijdens de lunch heb je bovendien alle
gelegenheid om de verkiezingsmarkt te bezoeken voor meer informatie en partijstandpunten.

Stemmen?! Hoe werkt dat eigenlijk?
8 maart 2022, van 11:00 tot 12:30 | Welkomhuis | Amerikalaan 199, Krachtstation
Kosten: Gratis, aanmelden niet nodig
Een gratis bijeenkomst over stemrechten en de werking van verkiezingen. In deze bijeenkomst
legt Brahim Fattah van ProDemos uit hoe de democratie in elkaar steekt en hoe jij je stem kunt
laten horen. Kom ook en doe gratis mee!

