Lesplaats Voeren

Informatie

Avondcursussen
• 1 x per week

Prijs

• september

• inschrijvingsgeld: €72 / €48 per module
• boeken/cursussen
• betalingen bij voorkeur met bankkaart of
kredietkaart

Korte cursus voor snelle leerders

Prijsverminderingen

Nederlands voor op het werk

Inschrijven en niveautesten

Beginnerscursus

• je hebt hogere studies gedaan
• voor studies en werk
• met uniek zelfgemaakt lesmateriaal
• eigen lesmateriaal
• om goed te functioneren op het werk

• opleidingscheques
• volledige of gedeeltelijke vrijstelling van
inschrijvingsgeld met attest
• zie website www.modernetalen.be
Nederlands RG 1-2

Agentschap Integratie en Inburgering

Jij bent belangrijk voor ons!
Je krijgt van PCVO Moderne Talen
•
•
•
•
•
•
•
•

gratis uitleg in het openleercentrum
gratis e-learning en wifi
vele uitstappen en activiteiten
jouw leertraject individueel besproken
een instaptest voor het juiste niveau
uniek, zelfgemaakt cursusmateriaal
les in de voormiddag, namiddag of avond
georganiseerde doorstroom naar
richtgraad 3

011267281 Campus Maasmechelen
089770955 Europaplein 36
			 3630 Maasmechelen
			info@modernetalen.be

MODERNETALEN.BE RG 1-2

• Als je nog geen Nederlands in een cvo
geleerd hebt, ga je eerst naar het
Agentschap Integratie en Inburgering
en dan kom je je inschrijven.
(http://www.integratie-inburgering.be)
Veilig les volgen
• voor jouw en onze veiligheid
• toegepaste veiligheidsmaatregelen

NEDERLANDS
TWEEDE TAAL
2020-2021

PCVO
MODERNE TALEN

Nederlands

Hasselt - Maasmechelen - Voeren
MODERNETALEN.BE

Ook belangrijk
• als een klas vol is, worden de inschrijvingen
•

gestopt, schrijf dus snel in
alleen als de cursus wegvalt, wordt het
inschrijvingsgeld terugbetaald

011267281 Campus Voeren
043819102		 Hoeneveldje 2
3798 ’s Gravenvoeren
info@modernetalen.be

MODERNETALEN.BE RG 1-2

PCVO Moderne Talen
Gouv. Verwilghensingel 1b
3500 Hasselt
modernetalen.be RG 1-2
info@modernetalen.be
011267281

PCVO MODERNE TALEN NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Cursussen 2020-2021

Lesplaats Hasselt

Jij kiest en leert wat jij nodig hebt!
Voormiddag, namiddag of avond
• 5,4,3,2,1 x per week

Cursussen 2020-2021

Lesplaats Hasselt

Jij kiest en leert wat jij nodig hebt!
Nederlands voor op kantoor

Beginnerscursussen
• elke maand

• alledaags zakelijk Nederlands voor op een
kantoor
• mondeling en/of schriftelijk
• 2.3 - 2.4 /B1

Gewone cursus spreken of schrijven

Nederlands voor in de zorg

• na 1.1
• alle niveaus

Korte cursus voor snelle leerders
•
•
•
•

je hebt hogere studies gedaan
voor studies en werk
met uniek zelfgemaakt lesmateriaal
alle niveaus

10 cursussen in 1 schooljaar

• van 1.1/A1 naar 4.2/C1
• als voorbereiding op hoger of
universitair onderwijs
• je leert veel op heel korte tijd

Cursus met meer tijd om te leren
• je krijgt 180 lesuren i.p.v. 120
• je kan extra veel oefenen

Nederlands voor op het werk

• 1.2 en 2.1-2.2 en 2.3 - 2.4 /B1
• mondeling en/of schriftelijk
• om goed te functioneren op het werk

• 2.1-2.2 mondeling
• goed communiceren en spreken in de
verzorging, in de zorg, als familiehulp,
bejaardenhulp,...

Nederlands en rijbewijs theorie

• voorbereiding theoretisch rijexamen

Nederlands en rijbewijs praktijk

• voorbereiding praktisch rijexamen

Veiligheid op het werk

• 2.1-2.2
• veiligheidsvoorschriften begrijpen

Extra, ondersteunende cursussen
•
•
•
•
•

Spreektafels
Schrift
Telefoneren
Gesprekken in de schoonmaak
Gesprekken in de horeca

Cursussen 2020-2021

Lesplaats Maasmechelen
Voormiddagcursussen

• 4 x per week ma-di-do-vri

Beginnerscursussen

• sep - nov - feb - mei
• met doorstroomcursus spreken of
schrijven

Nederlands voor op het werk

• 2.3 - 2.4
• mondeling en/of schriftelijk
• om goed te functioneren op het werk

Avondcursussen
• 2,1 x per week
Beginnerscursussen

• 1.1 september - februari
Korte cursus voor snelle leerders
• voor werk en studies
• zelfgemaakt lesmateriaal
• je hebt hogere studies gedaan
• 1 x per week
•

Nederlands voor op kantoor

• 2.3 - 2.4 /B1
• mondeling en/of schriftelijk
• alledaags zakelijk
Nederlands voor op een kantoor
• 1 x per week

