Programma taalcursussen
september – december 2019
De vermelde cursusprijzen zijn exclusief lesmateriaal en inschrijfkosten
algemeen frans: start vanaf maandag 16 september 2019
Deze cursussen worden afgesloten met een eindevaluatie (m.u.v. niveau C1).

NIEUWE CURSUS

Het cursusprogramma Algemeen Frans,
maar dan twee keer zo snel: €860,2x per week 3 uur les I 12 weken, 72 uur

OPEN DAGEN
· wo. 4 september 2019: 17 – 20 uur
· za. 7 september 2019: 11 – 14 uur
· di. 10 september 2019: 17 – 20 uur
Kom langs voor een gratis niveautest.
1 x per week 3 uur les
12 weken, 36 uur | €396,-.
Niveau A1: BASISNIVEAU
Tijd
A1.1

A1.2

Data

di. 18:30 - 21:30
wo. 18:30 - 21:30
vr. 09:30 - 12:30

17.9.19 - 10.12.19
18.9.19 - 11.12.19
20.9.19 - 13.12.19

ma. 18:30 - 21:30
di. 18:30 - 21:30
wo. 18:30 - 21:30
vr. 09:30 - 12:30

16.9.19 - 09.12.19
17.9.19 - 10.12.19
18.9.19 - 11.12.19
20.9.19 - 13.12.19

alliance française rotterdam
Westersingel 14, 3014 GN, Rotterdam
bonjour@alliancerotterdam.nl | 010 - 436 04 21

Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.
Let op! Groepen starten vanaf 8 deelnemers.
Tijdens de herfstvakantie (21 t/m 27 oktober) is
er geen les.
www.alliancerotterdam.nl
Schrijf direct online in
volg ons op facebook, linkedin en instagram

Programma taalcursussen
september – december 2019
De vermelde cursusprijzen zijn exclusief lesmateriaal en inschrijfkosten
conversatiecursussen: start vanaf maandag 23 september 2019 en vanaf maandag 11 november 2019
1x per week 2,5 uur les I 6 weken, 15 uur I €180,-.
Het lesmateriaal wordt door de docent samengesteld en bestaat uit diverse tekst-, audio- en
videofragmenten. Vereist instapniveau: A2. Let op! Groepen starten vanaf 6 deelnemers.
Tijdens de herfstvakantie (21 t/m 27 oktober) is er geen les.
Conversatie A2

wo. 18:30 - 21:00 of
di. 10:00 - 12:30

start in week 39 en 46

Conversatie B1

do. 18:30 - 21:00 of
di. 10:00 - 12:30

start in week 39 en 46

Conversatie B2

do. 18:30 - 21:00

start in week 39 en 46

Conversatie C1

do. 18:30 - 21:00

start in week 39 en 46

Voorbereidingscursussen delf examen: start vanaf maandag 28 oktober 2019
1x per week 3 uur les | 6 weken, 18 uur | kosten afhankelijk van aantal deelnemers:
4: €300 | 5: €265 | 6: €220, -. Eerstvolgende examenronde: van 9 t/m 11 december
DELF A2
DELF B1
DELF B2

Lessen vinden plaats op een doordeweekse avond
van 18:30 – 21:320 uur en starten in week 44
Houdt onze website in de gaten voor de exacte lesavond.

De Alliance Française Rotterdam biedt ook:
· Privécursussen: voor bedrijven en particulieren,
gehele jaar op aanvraag
· Kindercursussen
· Literatuurcursus (niveau B2)
vanaf wo. 2 okt van 10 : 00 – 12 : 00

· Actualités et expressions (conversatie B2)
vanaf di. 17 sept van 10 :45 -12 :45

· Officiële examens: TCF / TEF / DELF / DFP
· Culturele activiteiten
· Een Franse bibliotheek

betaling: U staat geregistreerd nadat uw betaling is ontvangen.
- Per bank minimaal twee dagen voor aanvang van de cursus op IBAN rekening NL65 ABNA 0640 1101 50
t.n.v. STG Alliance Française Rotterdam. Vermeld bij betaling uw achternaam én cursusniveau.
- Per Pin bij het secretariaat uiterlijk vóór aanvang van de eerste les.
- Op vertoon van een geldige studentenkaart ontvangen studenten €15 korting.
- Nieuw cursisten betalen €20 inschrijfkosten. Deze zijn één jaar geldig.
- Kosten lesmateriaal: Algemeen Frans A1 en A2 €35,- I Algemeen Frans B1 en B2 €35 I DELF cursus €20,-.
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