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

• U heeft al eerder kennis gemaakt met de Engelse taal, op school of door eerdere cursussen echter u bent veel vergeten en wilt de kennis
die u bezat weer opfrissen.

• U kunt wel enigszins Engels spreken en schrijven maar u bent niet tevreden over uw huidige niveau.

• U gaat op reis en wilt in het buitenland beter Engels kunnen spreken, of u bezoekt familie in het buitenland.

• Het kan ook zijn dat u een partner heeft die in zijn/haar werk beter engels moet kunnen spreken en u doet het voor een ander!
Alle persoonlijke beweegredenen zijn gewéldig belangrijk om het gewoon te proberen!

Deze cursus is bedoeld om met maximaal 4 personen ontspannen Engels te volgen, met familie, vriend of vriendin of bekenden
Wat houdt ontspannen in?

Ongedwongen sfeer, het lesmateriaal wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften van de groep.
Het programma:

1. Basis Grammatica 2. Zinsopbouw leren maken 3. Basis Idioom (woordenschat) 4. Lezen en luisteren 5. Spreken-conversatie
Huiswerk?

Ja. Kennis komt niet voor niets. U, en uw mede cursisten zullen thuis iedere week toch moeten proberen ongeveer 1,5 uur per week te

studeren. En omdat ik een ontspannen programma benadruk betekent dit dat u, afgerond naar boven, gemiddeld 13 minuten per dag dient
te studeren, en dat geldt ook voor uw mede-cursisten.
De kennis die u krijgt is voor het leven.

U beseft zelf dat, eenmaal gestart en met de nodige motivatie, samen met anderen, de kennis die u opdoet voor de rest van uw leven een
verrijking betekent.

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

e 27,50 per les (=45 minuten)

e 25,00 per les (=45 minuten) per persoon
(de aanmelder krijgt de eerste les voor 10,00)

e 22,50 per les (=45 minuten) per persoon
(de aanmelder krijgt de eerste les voor 7,50)

e 20,00 per les (=45 minuten) per persoon
(de aanmelder krijgt de eerste les gratis)

NB! Een groot aantal cursisten willen liever langer dan 45 les per keer om binnen de eerste 10 lessen reeds een flink programma te leren.
Daarom heb ik een programma samengesteld met dubbele lesblokken; dubbele lestijd dus maar met relatief lagere tarieven per les!

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

e 50,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon, dat is 25,00 per les van 45 minuten
e 45,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon, dat is 22,50 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles voor 30,00)

e 40,00 per dubbelles (=90 minuten) per persoon,dat is 20,00 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles voor 25,00)

e 32,50 per dubbelles (=90 minuten) per persoon,dat is 16,25 per les van 45 minuten
(de aanmelder krijgt de eerste dubbelles voor 15,00)

Het lesmateriaal gedurende de gehele cursus bedraagt eenmalig 75 euro: incl lesmap met grammatica, schriftelijke oefeningen en audio
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