cursus Engels voor gevorderden
info: Rien van Osch - 06 51 35 10 75
Welkom bij Rien van Osch; cursus Engels voor gevorderden.
De bedoeling van deze cursus:

• U bent al goed op weg in de Engelse taal maar u wilt die even tijdelijk en met redelijke spoed bijspijkeren.
• U bent manager en wilt snel op een bepaald niveau leren spreken vor presentaties of sales.

• U heeft een bedrijf en het is belangrijk dat een deel van uw personeel goed getrained is in het dagelijks Engels.
• U bent partulier en wilt op een hoger niveau in het Engels kunnen communiceren.

Deze cursus is meestal één op één. Het tempo ligt over het algemeen wat hoger en in 10 lessen gaan we uw persoonlijk niveau bijschaven
en waar mogenlijk zeker verbeteren. Het is echter ook mogenlijk om in groepsverband van maximaal 4 personen mee te doen.
Het programma:

Is geheel afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en uw huidige niveau. In deze cursus kunnen we gezamenlijk besluiten om uw

spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid of luistervaardigheid te verbeteren maar ook is het mogenlijk om verder te studeren door andere specifieke onderdelen aan bod te laten komen zoals literatuur en film.
Huiswerk?

De mate waarin u thuis verder wilt studeren beslist u zelf; ik kan u targets meegeven die u wekelijks dient te halen echter de praktijk leert
dat het leerproces voornamelijk tijdens de cursus zelf plaatsvindt.
Les- en cursusduur.

De cursus start met 10 lessen (weken) van 2 lesblokken per keer: normaliter duurt een les 45 minuten. In deze cursus krijgt u tien lessen
van 90 minuten per keer (dus 2 lessen per keer). Dit vanwege het intensievere karakter van de cursus; in 45 minuten is het nauwelijks

mogelijk om alle stof te behandelen die een wekelijks groeiproces realiseren. Indien u dit wilt kunt u toch optioneel voor 45-minuten lessen
kiezen, echter vanuit mijn ervaring raad ik dit af.

Na de 10-wekenlijkse cyclus kunt u (met de groep) beslissen of u verdere cycly wilt volgen van 5 opeenvolgende weken à 90 minuten les
per week.

De kosten per dubbelles van 90 minuten (minimale afname steeds per 10 lessen)
één op één les:					
2 personen:					
						
3 personen:					
						
4 personen:					
						

e 70,00 per dubbelles (=90 minuten), dat is 35,00 per les van 45 minuten

e 60,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon, dat is 30,00 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles voor 40,00)

e 50,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon,dat is 25,00 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles voor 25,00)

e 40,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon,dat is 20,00 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles gratis)

Het lesmateriaal

gedurende de gehele cursus wordt bepaald door de behoefte van de cursist.

Indien het wenselijk is dat de gehele grammaticamap met idioomlijsten en het oefenpakket aan bod komt dan wordt eenmalig 75 euro in
rekening gebracht voor het materiaal en voor de gehele duur van de cursus.
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