Doe mee aan de Schrijfprijs NT2.
Misschien win je 250 euro!
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Schrijf een mooi verhaal of gedicht.
Gebruik niet meer dan 500 woorden.
Minder mag ook!
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Het moet gaan over:
Wat nog komen gaat . . .
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De tekst wordt gelezen door een jury.
In de jury zitten echte schrijvers en docenten.
Waar let de jury op?
- Begrijp ik de tekst?
- Heeft de schrijver plezier in het schrijven?
- Houdt de schrijver van taal?
- Is het een mooie, verdrietige of grappige tekst?
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Voor elk niveau is er een prijs:
• Alfabetisering niveau Alfa B of C
• niveau A1/A2
• niveau B1/B2
en voor jongeren van een ISK of OKAN
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De teksten die winnen komen in een boekje.
En ze komen op de site van het tijdschrift LES.
(www.tijdschriftles.nl)
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Doe mee en win een prijs.
De prijs wordt aan de winnaars gegeven op 5 juni 2020.
In gebouw Atlas-Integratie en Inburgering in Antwerpen.
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