Frans opfriscursus (start dinsdag 2
oktober 2018)
Deze cursus sluit aan op onze beginnerscursus, maar u kunt er ook aan
deelnemen als u ooit de Franse taal heeft geleerd, bv op de middelbare
school, en u graag uw kennis Frans weer wilt opfrissen.
Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Franse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe u
zich in het Frans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke
sfeer.

De kosten voor deze cursus bedragen € 77,-. Dit geldt voor cursisten die
eerder bij ons de beginnerscursus hebben gevolgd (zij nemen het lesmateriaal
van de beginnerscursus mee).
Voor nieuwe cursisten zijn de kosten € 90,-. U krijgt het lesmateriaal de
eerste les uitgereikt.

In de loop van deze cursus heeft u wellicht aanvullend lesmateriaal nodig.
Dit zal dan in overleg met de cursusleider verzorgd worden door de
talencoördinator.
De kosten voor dit aanvullende lesmateriaal zullen rond de € 10,- liggen.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u zich hiervoor vanaf nu aanmelden.
Voor nieuwe cursisten geldt; zodra in september het lesmateriaal binnen is,
stopt de inschrijving voor deze cursus.
De overige cursisten kunnen zich hiervoor inschrijven tot een week voor de
aanvangsdatum.

De opfriscursus Frans start op dinsdag 2 oktober van 19.00-20.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Spaans Gevorderden (start woensdag 10
oktober in Munstergeleen en 8 oktober
in Elsloo)
Spaans Gevorderden
Aan deze cursus kunt u deelnemen als u al enkele jaren een cursus Spaans bij
ons of elders heeft gevolgd.

De kosten bedragen € 77,-.

Het lesmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen, maar zal in overleg met de
cursusleidster door uzelf dienen te worden aangeschaft.

Er zijn 2 gevorderden groepen, die in Munstergeleen starten op
Woensdag 10 oktober van 09.00-10.30 uur
Woensdag 10 oktober van 11.00-12.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Er is 1 gevorderde groep, die in Elsloo start op
Maandag 8 oktober van 09.30-11.00 uur
Deze cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat
45

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven voor welke groep
u zich wilt inschrijven.

De inschrijving stopt een week voor de startdatum.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Frans voor beginners (start 10 oktober
in Elsloo en 4 oktober 2018 in
Munstergeleen)
Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met de Franse taal. Enige
voorkennis is niet noodzakelijk.
Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Franse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe u
zich in het Frans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een gemoedelijke
sfeer.

De kosten voor deze cursus bedragen € 90,-.
Het lesmateriaal zal de eerste les aan u worden uitgereikt.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u zich hiervoor vanaf nu aanmelden.
Zodra in september het lesmateriaal binnen is, stopt de inschrijving voor
deze cursus.

Deze cursus wordt gestart in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg.
Maenenstraat 45
en zal starten op woensdag 10 oktober van 19.00-20.30 uur. Het maximaal
aantal deelnemers is 10.

Deze cursus vindt tevens plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt

Pancratiusstraat 23 Munstergeleen en zal starten op donderdag 4 oktober van
19.00-20.30 uur. Het maximale aantal deelnemers is 12.

Le Tour de France en chansons (start
vrijdag 5 oktober 2018)
Ook dit jaar start het Gilde weer met een cursus Frans waarbij het Franse
chanson de leidraad vormt, veelal aangevuld met proza of poëzie. In de loop
van de lessen zullen diverse thema’s voorbijkomen.

Dit is een andere benadering om uw Frans en uw kennis over Frankrijk op te
halen c.q. uit te breiden.
Voor deze cursus dient u wel minimaal 3 jaar Frans gevolgd te hebben (niveau
MULO/3 HAVO-VWO of vergelijkbaar).
Aan de hand van chansons, teksten en gedichten zal in een in een 20-tal
lessen gewerkt worden aan de lees- en luistervaardigheid, grammatica en
idioom. Tevens zal er in iedere les specifiek aandacht worden geschonken aan
spreekoefeningen.

De kosten voor deze cursus bedragen € 80,-.

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. De inschrijving stopt een week voor aanvang van de cursus.

De cursus zal starten op vrijdag 5 oktober 2018 van 13.30-15.00 uur.
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Engels voor beginners (start vrijdag 5
oktober 2018)
In oktober start het Gilde met de cursus Engels beginners. Deze cursus
bestaat uit een 15-tal lessen van twee uur. De cursus eindigt in januari
2019.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die de Engelse taal graag wil leren.
Enige voorkennis hiervoor is niet noodzakelijk!

Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! U leert Engelse
woorden en grammatica en hoe u zich in deze taal kunnen uitdrukken.

De kosten bedragen € 104,-. Het lesmateriaal zal de eerste les worden
uitgereikt.

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven.
Eind september hebben wij het lesmateriaal binnen. Vanaf deze tijd is
inschrijven niet meer mogelijk.

De cursus start op vrijdag 5 oktober van 10.00-12.00 uur.
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Spaans voor beginners (start 9 oktober
in Munstergeleen en 8 en 11 oktober in
Elsloo)
In oktober start het Gilde met diverse cursussen Spaans. Deze cursussen
bestaan elk uit een 20-tal lessen van anderhalf uur. De einddatum van deze
cursussen is in maart 2019.
Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Spaanse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe zij
zich in het Spaans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een
gemoedelijke sfeer.

De kosten per cursus verschillen, omdat dit afhankelijk is van het gebruikte
lesmateriaal.

Spaans beginners
Deze cursus is voor iedereen die de Spaanse taal wil leren. Enige voorkennis
is niet noodzakelijk.

De kosten voor deze cursus bedragen € 112,-.
Het lesmateriaal zal de eerste les worden uitgereikt.

Er zijn 2 beginnersgroepen in Munstergeleen die respectievelijk starten op:
Dinsdag 9 oktober van 10.00-11.30 uur
Dinsdag 9 oktober van 19.00-20.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Er zijn 2 beginnersgroepen in Elsloo die respectievelijk starten op:
Maandag 8 oktober van 11.30-13.00 uur
Donderdag 11 oktober van 18.30-20.00 uur

Deze cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat
45.

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven voor welke groep
u zich wilt inschrijven.

Zodra we in september het lesmateriaal binnen hebben stopt de inschrijving.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Duits voor gevorderden (start 4
oktober 2018)
In oktober start het Gilde met de cursus Duits voor Gevorderden. Deze cursus
bestaat uit een 20-tal lessen van anderhalf uur. De cursus eindigt in maart
2019.

Zoals de naam van deze cursus al zegt, is deze bedoeld voor mensen die het
Duits al goed onder de knie hebben en hun kennis hiervan graag willen
bijhouden.

Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! De cursus vindt
plaats in een gemoedelijke sfeer.

De kosten bedragen € 77,-. Dit is exclusief het lesmateriaal. In overleg met
de cursusleidster kunt u het bijbehorende boek zelf aanschaffen.

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. De inschrijving stopt één week voor aanvang van de cursus.

De cursus start op donderdag 4 oktober van 10.30-12.00 uur.
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Cursusaanbod najaar 2018 vanaf medio
augustus
Op dit moment worden er geen nieuwe cursussen aangeboden voor de door U
gezochte cursus. Wij zijn druk bezig met het programma voor het nieuwe
cursusjaar 2018-2019.

Vanaf uiterlijk medio augustus kunt U ons cursusaanbod weer terugvinden onder
de verschillen items. Het kan zijn dat de door U gezochte cursus pas in de
loop van de komende maanden weer aangeboden wordt.

De cursussen die voorheen in Sittard gegeven werden zullen met ingang van het
nieuwe cursusjaar verhuizen naar onze nieuwe locatie:
Pancratiusstraat 24, 6151 CD Munstergeleen

Talen
Mensen gaan steeds vaker naar het buitenland op vakantie en dan is het
handig om een vreemde taal te kunnen spreken als men ter plekke iets
moet vragen of regelen.

Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse
talencursussen, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. De
einddatum ligt in maart.
In een gemoedelijke sfeer (er wordt niet gewerkt voor een diploma!)
leren cursisten woorden, grammatica, zinsopbouw e.d. van een vreemde
taal en hoe zij zich in die taal kunnen uitdrukken.
Voor mensen die weinig tot geen kennis hebben van een vreemde taal
zijn er beginnersgroepen.
De kosten per cursus verschillen, omdat dit afhankelijk is van het
gebruikte lesmateriaal. De administratiekosten en een kopje
koffie/thee in de pauze is in de prijs inbegrepen.
Wij bieden thans de volgende talencursussen aan:
Frans voor beginners
Frans 2e jaars
Le tour de France en chansons
Engels voor beginners
Duits Opfriscursus, zeer geschikt voor mensen die net over de
grens wonen
Spaans voor beginners
Spaans 2e jaars
Er kunnen per groep maximaal 12 tot 15 personen deelnemen.
Heeft u interesse in één van bovenstaande cursussen, neem dan contact
op met ons kantoor. U kan ook gebruik maken van ons digitale
inschrijfformulier. Op dit formulier is tevens ruimte voor het stellen
van vragen.

