Spaans 2020-2021
Spaans is een wereldtaal, die gesproken wordt door meer dan 446 miljoen mensen.
Deze lessen zijn gericht om u op een niet al te schoolse wijze (geen examens) kennis te laten maken met de schitterende Spaanse cultuur en er via de taal ook een rechtstreekse toegang toe verwerven. De docente,
Julia Bertomeu, is gediplomeerd, zelf afkomstig uit Spanje (Catalonië aan de Middellandse Zee) en met meer dan 38 jaar ervaring in lesgeven. Zij verzorgt de lessen op een gezellige, leerzame en open manier, waar
velen erg complimenteus over zijn.
Tijdens de lessen is er volop ruimte voor eigen inbreng, vragen en wensen. Zo leert men naar eigen behoefte en actuele interesses! Zowel beginners als gevorderden krijgen de Spaanse taal, met bijhorende
uitspraak, grammatica en een rijk woordenschat snel onder de knie! Dit gebeurt door middel van leuke oefeningen en conversatie (aansluitend op uw beheersingsniveau).
Er zijn 3 groepen: Beginners, Gemiddeld en Conversatie (gevorderden).
De aangeboden cursussen duren van 3 september 2020 tot eind mei 2021 en vinden elke donderdag plaats (m.u.v. vakanties en feestdagen).
De lessen vinden plaats tussen 16:00 en 21:30 uur en één les duurt 1½ uur.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de groepen samengesteld worden.
Aantal lessen: 35 lessen
Kosten: €11 per les. Voor de ganse lessenreeks een totaalbedrag van €385,Let op!: Gedurende de gehele cursus kunnen belangstellenden instromen.
Beginners
Een inleiding in de Spaanse taal. Aan het einde van deze cursus beheerst u een basiskennis Spaans door middel van oefeningen uit twee duidelijke boeken (Caminos) en een cd. De lessen zijn ook gericht op de
uitspraak en de grammatica, om zo praktisch Spaans te kunnen leren.

Gemiddeld
We gaan door met de lessen en boeken (Caminos) uit ‘Beginners’ om meer grammatica en een rijker woordenschat te leren. Tevens wordt er door de docente een nieuw lesboek geïntroduceerd. Door middel van cd’s,
muziek en conversatie zult u uw uitspraak verbeteren, spraakvaardigheden op te doen en beter kunnen converseren.
Gevorderden
El objetivo del curso se centrará en practicar y mejorar el nivel de conversación. Se tratarán temas diversos sobre: cultura, sociedad, vida cotidiana, arte etc. mediante revistas, cd’s, dvd’s y libros de lectura. Los
alumnos pueden elegir y participar aportando material para que la conversación sea enriquecedora, interesante e instructiva.
Contact: Julia Bertomeu
E-mail: j5bm@hotmail.com
Telnummer: 0031- (0) 640797979

