Training in leren gebaren, lezen en schrijven
Bent u doof of slechthorend en heeft u moeite met Nederlandse
gebarentaal, Nederlands lezen en/of schrijven? Bijvoorbeeld omdat u
niet genoeg onderwijs heeft gekregen.
Of omdat u uit het buitenland komt en geen Nederlands kunt of nog
niet zo goed Nederlands kunt.
Heeft u er in uw dagelijks leven last van dat u niet goed kunt gebaren,
lezen en/of schrijven?
Voelt u zich hierdoor soms eenzaam?
Begrijpt u brieven niet goed?
Durft u geen e-mail te schrijven?

Gebaren, lezen en

Wij leren u Nederlandse gebarentaal, lezen en/of schrijven.
Zodat u zich zekerder voelt en makkelijk kunt communiceren met

schrijven

anderen.

training voor doven en

Deze training is voor:

slechthorenden

Voor wie
· Dove en slechthorende mensen die Nederlandse gebarentaal in
combinatie met Nederlands willen leren.
· Dove mensen die maar kort op een dovenschool hebben gezeten en
net niet genoeg onderwijs hebben gekregen.
· Dove mensen die niet goed meer kunnen gebaren, lezen en schrijven,
en daardoor moeite hebben om met andere mensen contact te houden.
Voor mensen die beperkt zijn in horen én zien (doofblinden) hebben we

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij hebben locaties door heel Nederland.
telefoon:

088 – 43 21 700

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

een aangepaste training om te leren lezen en schrijven.
Van makkelijk naar moeilijk
De training start met eenvoudige oefeningen.
Zo leert u de basis.
De oefeningen gaan bijvoorbeeld over fruit, kleding en sport.
Er zijn 25 lessen over verschillende onderwerpen.
Hierna kunt u nog verschillende vervolgtrainingen doen.
De oefeningen daarin worden steeds moeilijker.

Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of
specialist u verwijzen.
Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.
Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het
verwijzen.
Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog of specialist.
Bij volwassen vroegdoven is een verklaring van de huisarts, over dat u
spaghetti

vroegdoof bent, voldoende.
Meer informatie

Voor we met de training starten, kijken we eerst hoe goed u kunt
gebaren, lezen en/of schrijven.
We passen de training daarop aan.
De trainers
De training wordt gegeven door gebarentaaldocenten van GGMD.
Waar wordt de training gegeven?
De training wordt bij een locatie van GGMD gegeven.

Neem voor meer informatie of om aan te melden voor de training contact
op met GGMD:
Telefoon:

088 – 43 21 700

Sms:

06 – 10 908 606

E-mail:

contact@ggmd.nl

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via
www.ggmd.nl pagina Contact

Teletolk:

zie www.ggmd.nl pagina Contact

Website:

www.ggmd.nl

Kijk op www.ggmd.nl/contact/locaties-en-aanbod waar GGMD locaties
heeft.
Kunt u niet naar een locatie van GGMD komen?
Dan kan de training bij u thuis gegeven worden.

De training Gebaren, lezen, schrijven is ontwikkeld door GGMD in
samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven.

Maar alleen als de docent niet meer dan 5 kwartier reistijd heeft (enkele
reis).
Kosten
GGMD stuurt de rekening voor de communicatietraining naar uw
zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.
Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een
verwijsbrief nodig.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.

aan beide oren meer dan 35 dB is, dan is een verwijsbrief van de

GGMD heeft locaties door heel Nederland.

huisarts voldoende.

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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